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64. KITAB PEPERANGAN

1. Perang Usyairah atau Usairah

,irr.\r

Ibnu Ishaq berkata, "Pertama kali
Abwa', kemudian Buwath, lalu Usyairah."

c -,
-.o/. r, ?,.;fi,Jl d

Nabi SAW memerangi

i;t;jt i;,r-i;a L'fi
3g4g.Dari Abu Ishaq, aku berada di samping ZaidbinArqam,

lalu dikatakan kepadanya, "Berapa kali Nabi SAW melakukan

peperangan?" Dia menjawab, "Sembilan belas kali." Orang itu

berkata, "Berapa kali engkau berperang bersama beliau?" Dia
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menjawab, "Tujuh belas kali." Aku bertanya, "Manakah perang beliau

yang pertama?" Dia menjawab, "Usyair atau Usairah." Lalu aku

menyebutkan kepada Qatadah maka dia berkata, "IJsyairah."

Keterangan Hadits:

(Bismillaahirahmaanirrahiim. Kilab Peperangan. Bab Perang

Usyairah). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar.
S ementara periwayat selainnya mengakhirkan penyebutan'basmalah'

daripada 'Kitab Peperangan'. Lalu mereka menambahkan, 'Bab

Perang Usyairah atau Usairah', yakni disertai keraguan apakah ia

menggunakan huruf 'syin' atau 'sin' .

Usyairah adalah tempat yang terletak di penginapan haji di
Yanbu', Jaraknya dengan Madinah hanya dipisahkan oleh jalan.

Beliau SAW keluar menuju tempat ini bersama 150 sahabatnya.

Menurut sumber lain jumlah mereka mencapai 200 orang. Kemudian
Nabi SAW menunjuk Abu Salamah bin Abdul Asad untuk memimpin
wilayah itu.

Kata'al maghaazi' adalah bentuk jamak dari kata 'maghzaa'.
Dikatakan; ghazaa-yaghzuu-ghazwan dan maghzaa. Kata dasarnya

adalah ghazwu dan bentuk tunggalnya adalah ghazwah. Adapun huruf
mim di awal kata hanyalah sebagai tambahan.

Dari Tsa'lab disebutkan bahwa kata gazhwah menunjukkan satu

kali. Sedangkan ghazaat adalah perbuatan yang te{adi setahun penuh.

Makna dasar kata ghazwu adalah maksud dan tujuan. Jika dikaitkan
dengan perkataan, maka artinya maksud dan kandungan perkataan itu
sendiri. Adapun yang dimaksud dengan 'maghaazii' di tempat ini
adalah kejadian berupa maksud Nabi SAW untuk mendatangi orang-
orang kafir baik dengan diri beliau sendiri atau sekadar mengirim
pasukannya. Maksud kedatangan mereka ini mencakup ke negeri kafir
langsung ataupun ke tempat lain yang mereka tempati, sehingga dalam
hal ini termasuk perang Uhud dan Khandaq.
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'€ u';.ij lrli'lr et y lu' ;; Vt tf 6 J'si 'os-"t itlss
i:#!it (Ibnu Ishaq berkata, "Pertama kali Nabi SAI{ memrangi

Abwa', kemudian Buwath, lalu Usyairah). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat Shahih Bukhari. Namun, kalimat ini tidak

tercantum dalam riwayat Abu Dzar, kecuali yang dinukil Al
Mustamli. Hanya saja dia menyebutkannya di akhir bab.

Abwa' adalah desa yang masuk wilayah Fara'. Jaraknya dengan

Juhfah sekitar 23 mil dari arah Madinah. Konon tempat itu dinamakan

demikian karena disana terdapat wabaa' (wabah). Hanya saja dalam

pemakaiannya kata wabaa' dibalik menjadi abwaa', karena jika
menuruti kata dasarnya maka harus dikatakan aubaa'.

Adapun keterangan dalam kitab Maghazi lbnu Ishaq adalah

"Perang Waddan". Lalu dia berkata, "Ia adalah perang pertama Nabi

SAW. Beliau SAW keluar dari Madinah hendak menyerang kaum

Quraisy pada bulan Shafar setelah 12 bulan sejak kedatangannya di
Madinah. Akhirnya, beliau melakukan peq'anjian damai dengan bani

Dhamrah bin Bakr bin Abdu Manat dari Kinanah. Dari pihak mereka

yang berdamai dengan beliau SAW adalah pemimpin mereka sendiri,

yaitu Majdi bin Amr Adh-Dhumairi. Lalu Nabi SAW kembali tanpa

melakukan peperangan." Ibnu Hisyam berkata, "Saat itu beliau SAW

menunjuk Sa'ad bin lIbadah untuk memegang kendali di Madinah."

Akan tetapi antara keterangan dalam kitab Al Maghazi dengan

pernyataan yang dinukil Imam Bukhari dari Ibnu Ishaq tidak ada

pertentangan, karena Abwa' dan Waddan adalah dua tempat yang

saling berdekatan. Jarak antara keduanya sekitar 6 atau 8 mil. Oleh

karena itu, dalam hadits Ash-Sha'b bin Jutsamah disebutkan, "Beliau

SAW berada di Abwa' atau di Waddan", seperti yang disebutkan pada

pembahasan tentang haji.

Dalam kitab Al Maghazi Al Umawi disebutkan; Bapakku

menceritakan kepadaku, dari Ibnu Ishaq, dia berkata, Nabi SAW

keluar untuk perang hingga sampai di Waddan, yakni Abwa'.
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Musa bin Uqbah berkata, "Perang pertama yang dilakukan Nabi
SAW 

-yakni 
yang dipimpin oleh beliau sendiri- adalah Abwa'."

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari Katsir bin Abdullah bin Amr bin
Auf, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, "Perang pertama yang
kami lakukan bersama Rasulullah SAW adalah Abwa'." Keterangan
ini juga dinukil Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh Ash-shaghir,
dari Ismail 

-yakni 
Ibnu Abi uwais-, dari Katsir bin Abdullah. Tapi

Katsir bin Abdullah adalah seorang periwayat yang lemah, menurut
mayoritas ulama. Hanya saja Imam Bukhari mengukuhkannya dan hal
itu diikuti At-Tirmidzi.

Abu Al Aswad menukil dalam kitabnya Al Maghazi dari Urwah

--dan dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu A'idz- dari
hadits Ibnu Abbas, i**. ,,ry.\i Ji,kj 6 &,, it n' S,l7r ol

,/6, €ri i;.'ri, j,i' ,;:;surpt? ,r;;:j"u bla r#>v3 q e,r)tAt i.
lt ,b efrrh ui't( o'€i ,P. (sesungguhnya ketika Nabi SAW

sampai di Abwa', beliau mengirim ubaidah bin Al Harits membawa
60 personil, lalu mereka bertemu sekelompok kaum euraisy dan
terjadi perang panah. sa'ad bin Abi waqqash melepaskan anak
panahnya, dan dia adaloh orang pertama yang melepaskan anak
panah di jalan Allah).

Dalam riwayat Al Umawi; disebutkan bahwa Hamzah bin Abu
Thalib adalah orang pertama yang ditunjuk Nabi sAw memegang
panji perang dalam Islam. Demikian ditegaskan Musa bin uqbah, Abu
Mi'syar, dan Al Waqidi. Mereka berkata, '.pembawa panji itu dalah
Abu Martsad (sekutu Hamzah). Kejadian ini berlangsung pada bulan
Ramadhan tahun pertama. Jumlah mereka 30 orang. Misinya adalah
mencegat rombongan dagang Quraisy. Akhirnya, mereka bertemu
Abu Jatral bersama rombongan besar kaum euraisy. Namun, mereka
dipisahkan oleh Majdi.

Adapun Bawath 
-terkadang 

dibaca Buwath- adalah gunung
yang masyhur dan besar di Yanbu'. Ibnu Ishaq berkata, "Kemudian
beliau sAw keluar untuk perang pada bulan Rabi'ul Awal dengan
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sasaran kaum Quraisy. Hingga beliau sampai di Bawath 
-pinggiranRadhwa- lalu kembali tanpa bertemu seorang pun." Radhwa adalah

gunung yang masyhur dan besar di Yanbu'.

Ibnu Hisyam berkata, "Beliau menunjuk As-Sa'ib bin Utsman

bin Mazh'un untuk memimpin Madinah", dalam naskah lain
disebutkan, "As-Sa'ib bin Mazh'un." Pernyataan ini diterima As-
Suhaili. Namun, menurut Al Waqidi orang yang ditunjuk adalah Sa'ad

bin Mu'adz.

Mengenai Usyairah, tidak ada perbedan di kalangan pengamat

peperangan Nabi SAW, bahwa ia menggunakan huruf 'syln'. Menurut
Ibnu Ishaq, ia terletak di bagian tengah Yanbu'. Beliau SAW keluar
ke tempat itu pada bulan Jumadil Awal dengan tujuan memerangi

kaum Quraisy. Lalu melakukan perjanjian damai dengan bani Mudlij
dari Kinanah. Menurut Ibnu Hisyam, orang yang ditunjuk untuk
memegang kendali di Madinah saat itu adalah Abu Salamah bin Abdul
Asad.

Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ketiga perjalanan ini dilakukan
Nabi SAW untuk mencegat kafilah dagang Quraisy dalam perjalanan

mereka ke Syam. Faktor ini juga yang memicu terjadinya perang

Badar. Demikian pula tujuan ekspedisi yang beliau kirim ke arah

Badar, seperti yang akan disebutkan.

Ibnu Ishaq berkata, "Ketika kembali ke Madinah, Nabi SAW
hanya tinggal beberapa malam, hingga beliau SAW diserang oleh
Kuzr bin Jabir Al Fihri di wilayah pinggiran Madinah. Nabi SAW
keluar mengejarnya hingga sampai Safaran di sekitar Badar. Disana,
beliau SAW bertemu dengan Kurz bin Jabir, dan terjadilah
peperangan. Inilah yang dinamakan perang Badar yang pertama."

Pada pembahasan tentang ilmu telah dijelaskan tentang
ekspedisi Abdullah bin Jahsy. Dikatakan; dia dan orang-orang yarrg

bersamanya bertemu sejumlah kaum Quraisy yang sedang kembali
dari Syam dalam perjalanan dagang, maka te{adi peperangan diantara
mereka. Saat itu adalah bulan Rajab. Sebagian kaum Quraisy
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terbunuh, sebagian lagi ditawan, dan harta benda mereka dirampas.

Inilah perang Fisik pertama yang tedadi dalam Islam dan harta

rampasan yang pertama didapatkan. Di antara mereka yang terbunuh

adalah Abdullah bin Al Hadhrami, saudara laki-laki Amr bin Al
Hadhrami. Inilah yang drjadikan alasan Abu Jahal untuk memotivasi
kaum Quraisy dalam perang Badar.

Az-Zuhi berkata, "Ayat pertama yang diturunkan tentang,

perang 
-sebagaimana 

dikabarkan Aisyah kepadaku- adalah, Oii

,* #url*."t-;,iil. gaan diizinkan [berperangJ bagi orang-orang

yang diperangi, karena sesungguhnya merekn telah dianiaya).
Riwayat ini dikutip An-Nasa'i dengan sanad yang shahih. Dia dan At-
Tirmidzi meriwayatkan juga 

-dan dinyatakan shahih oleh Al
Hakim- dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, dia berkata, C-; g

os\,.t1i :Jirit ,6ti?i,F.i'Jti:&;' q p3f n' e'd'
iry' edri ! J':i q ,/V i.t ,:6: <o,*.u.-;;,$.6etika Nabi sAwr

keluar dari Makkah maka Abu Bakar berkata, 'Mereka mengeluarkan
nabi mereka dan sungguh mereka akan binasa'. Maka turunlah ayat,
'Telah diizinkan [berperangJ bagi orang-orangyong diperangi'. Ibnu
Abbas berknta, "Ia adalah ayat pertama yang turun berkenaan
dengan perang. "). Selainnya menyebutkan bahwa izin bagi mereka
berperang dengan orang yang memerangi mereka terdapat dalam

firman-Nya,'r(€brJi.;,iiir ilrr tr etu;a grrongitah di jatan Ailah

orang-orang yang memerangi knmu). Setelah itu mereka diperintatr

memerangi siapa saja berdasarkan firman-Nya, t\y|t lra16t;; l.At
(Berangkatlah [berperangJ baik dalam keadaan ringan maupun berat
dan berjihadlah).

Imam Bukhari menukil pada bab ini dari Abdullah bin
Muhammad, dari Wahab, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Zaid bin
Arqam. Wahab yang dimaksud adalah Ibnu Jarir bin Hazim.
Sedangkan Abu Ishaq adalah As-Subai'i.
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lJ J-ii (Dikatakan kepadanya). Orang yang berkata ini adalah

periwayat sendiri, yakni Abu Ishaq. Hal itu dijelaskan Israil bin Yunus

dalam riwayatnya dari Abu Ishaq seperti yang akan disebutkan pada

akhir pembahasan tentang peperangan , C'ti i.i; CA (Aku bertanya

kepada Zaid bin Arqam). Pandangan ini juga didukung redaksi akhir

hadits, 'nif;i grtonokah yang lebih dahulu).

1.'dr}.i- C+ (Sembilan belas). Demikian yang dia katakan.

Maksudnya, perang yang Nabi SAW ikut terlibat langsung, baik

terjadi kontak fisik maupun tidak. Akan tetapi diriwayatkan Abu

Ya'la, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, bahwa jumlah peperangan

beliau adalah 21 perang. Sanad riwayat ini shahih dan memiliki
sumber dalam riwayat Imam Muslim. Dengan demikian, Zaid tidak
menyebutkan 2 peperffigffi, dan barangkali keduanya adalah Abwa'
dan Bawath. Seakan-akan kedua peristiwa ini tidak dia ketahui, karena

lebih bersifat peristiwa kecil. Asumsi yang saya kemukakan dikuatkan

riwayat Imam Muslim, a}J:At \1 .UAr bri ,jr-! *r7 ary i:tt di
(,4ku berkata, 'Manakah perang pertama yang dilakukan beliau?' Dia
menjawab, 'Dzatu Usyair atau Usyairah'.). Padahal perang Usyairah

-seperti 
telah dijelaskan- adalah perang yang ketiga.

Adapun perkataan Ibnu At-Tin, "Perkataan Zaid bin Arqam

dipahami bahwa Usyairah adalah perang pertama yang diikuti Zaid

bin Tsabit, sehingga makna hadits itu adalah; Apakah perang pertama

yang dilakukan Nabi SAW dan engkau ikut bersamanya? Zaid
menjawab,'Usyairah'," memiliki kemungkinan diterima. Artinya
Zaid tidak mengetahui 2 perang yang terjadi sesudah itu. Atau dia

menghitung dua perang sebagai satu peperangan.

Musa bin Uqbah berkata, "Rasulullah ikut terjun langsung

dalam 8 peperangan, yaitu perang Badar, tIhud, Ahzab, Mushthaliq,

Khaibar, Makkah, Hunain, dan Thaif." Dia mengabaikan perang

Quraizhah, karena digabung dengan perang Ahzab. Sebab perang ini
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terjadi langsung sesudah perang Ahzab. Namun, ulama selainnya

memisahkan kedua perang itu, karena kejadiannya yang terpisah

dengan perang Ahzab. Kemudian, ulama selainnya juga menganggap

perang Hunain dan Thaif sebagai satu peperangan, karena waktunya

yang sangat berdekatan. Dari sini maka mungkin digabungkan antara

perkataan Zaidbin Arqam dengan perkataan Jabir.

Sementara itu, Ibnu Sa'ad membahas lebih luas hingga

menyebutkan2T peperangan yang diikuti Nabi SAW secara langsung.

Dalam hal ini dia mengikuti pendapat Al Waqidi. Pernyataan ini

sesuai juga dengan pendapat Ibnu Ishaq. Hanya saja Ibnu Ishaq tidak

memisahkan antara perang Wadil Qura dengan perang Khaibar.

Demikian yang disyaratkan As-Suhaili. Seakan-akan 6 perang

tambahan itu diambil dari pemisahan kejadian yang disatukan oleh

periwayat lain. Atas dasar ini dipahami riwayat Abdtmazzaq

-dengan 
sanad yang shahih- dai Sa'id bin Al Musayyab, dia

berkata, Grte :-..Ji.3i *t f a' ,rp lt J?': ti (Rasulultah SAW

melakukan 24 kali peperangan).

Ya'qub bin Sufyan meriwayatkan dari Salamah bin Syabib, dari

Abdtnazzaq, bahwa pada awalnya Sa'ad mengatakan 18 kali,
kemudian mengatakan 24 kali. Az-Zuhi berkomentar, "Saya tidak
tahu, apakah dia keliru atau memang itu yang dia dengar sesudahnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa memahaminya sesuai yang

telah saya jelaskan akan menghilangkan prediksi te{adinya
kekeliruan, bahkan dapat menggabungkan semua pendapat yang ada.

Adapun pengiriman dan ekspedisi-ekspedisi militer, menurut

Ibnu Ishaq be{umlah 36 kali, dan menurut Al Waqidi berjumlah 48

kali, lalu Ibnu Al Jauzi menukil dalam kitab At-Talqih sebanyak 56

kali, sementara menurut Al Mas'udi sebanyak 60 kali. Bahkan syaikh

kami mencatat dalam kitab Nuzhum As-Siraft sebanyak 70 lebih.

Kemudian Al Hakim menyebutkan dalam kitab Al Iklil leblh dari 100

kali. Barangkali dia memasukkan peperangan-peperangan besar dalam

hitungan ini.
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:lil Uk Hft ,'*ii (Saya berknta, "Manakah diantaranya yang

pertama?"). Demikian yang dinukil oleh semua periwayat. Ibnu

Malik berkata, "seharusnya kata tersebut adalah tf-ri atau 'A bukan

'&"U Namun, sebagian ulama mencoba memberi penjelasan kata

'ayyuhum'bahwa dalam kalimat itu ada yang tidak disebutkan secara

redaksional, dimana seharusnya adalah, **'q6 lUanakah perang

mereka).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, At-Tirmidzi meriwayatkannya dari

Mahmud bin Ghailan, dari Wahab bin Jarir 
-melalui 

sanad yang

disebutkan Imam Bukhari- dengan redaksi, "#j'J Hal ini

menunjukkan penggunakan kata 'ayyuhum' berasal dari Imam

Bukhari atau dari gurunya Abdullah bin Muhammad Al Musnadi, atau

dari gurunya lagi Wahab bin Jarir, dimana satu saat dia menceritakan

menurut versi yang benar, dan pada saat yang lain dengan versi yang

lain pula. Adapun penjelasan di atas tidak cukup berdasar.

?;,3r 11'#^isr ((Jsyair atau Usairah). Yang pertama

menggunakan huruf syin tanpa ada huruf ta' di akhir. Sedangkan yang

kedua menggunakan huruf sin ditambah huruf ta' di akhirnya.

Sementara dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, "Al Usyair dan Al
IJsair", yakni sama-sama tanpa huruf ra'di akhirnya.

i::r ,;:.AtSil (Aku menyebutkan kepada Qatadah). Orang yang

berkata adalah Syu'bah. Adapun perkataan Qatadah, "Al Usyairah"
dalam sebagian riwayat disebutkan dengan kata, "Al Usyair".

Perkataan Qatadah disepakati para penulis kitab Sirah, dan inilah yang

benar. Adapun perang Al Asirah adalah perang Tabuk. Allah

berfirman dalam surah At-Taubah ayat 1 17,6:;;it :b6 eifit ;j-i)r

([Orang-orang Muhajirin dan AnsharJ yang mengikuti Nabi dalam

masa kesulitan). Dinamakan demikian karena dalam perang tersebut

kaum muslimin mengahdapi kesulitan, seperti yang akan dijelaskan.
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Adapun perang yang dimaksud pada bab ini dinisbatkan kepada

tempat yang bernama Usyair atau Usyairah. Terkadang disebutkan

dalam bentuk mudzakknr (jenis laki-laki) dan terkadang dalam bentuk

mu' annats (enis perempuan).

Menurut Ibnu Sa'ad, sasaran dalam perang ini adalah kafilah

Quraisy yang berangkat dari Makkah menuju Syam untuk tujuan

dagang. Namun mereka tidak sempat mencegatnya. Lalu mereka

menunggu kafilah tersebut pulang dan Nabi SAW keluar untuk

mencegatnya hingga terjadi perang Badar.

Ibnu Ishaq berkata, "Latar belakang perang Badar menurut

cerita yang sampai kepadaku dari Yazid bin Ruman, dari Urwah,

bahwa Abu Sufyan berada di Syam bersama 30 orang yang menaiki

hewan tunggangan. Diantara mereka adalah Makhramah bin Naufal

dan Amr bin Al Ash. Mereka kembali dalam satu kafilah besar yang

membawa harta benda kaum Quraisy. Nabi SAW menyeru para

sahabatnya mencegat mereka. Abu Sufyan telah menebar mata-mata,

sehingga sampai berita kepadanya bahwa Nabi SAW mengumpulkan

para sahabatnya dan keluar untuk mencegat mereka. Saat itu juga,

Abu Sufyan mengirim Dhamdham bin Amr Al Ghifari menuju kaum

Quraisy di Makkah, dan mengajak mereka datang untuk

menyelamatkan harta benda mereka, sekaligus mengingatkan bahaya

kaum muslimin. Akhirnya, Dhamdham berhasil mengajak mereka

untuk keluar. Mereka pun keluar dengan kekuatan 1000 personil

bersama 100 ekor kuda. Kewaspadaan Abu Suffan sangatlah tinggi
sampai dia menempuh jalur pantai dan berhasil lolos dari cegatan

kaum muslimin. Ketika berada di wilayah zunan, Abu Sufyan

mengirim berita kepada kaum Quraisy agar kembali, tetapi Abu Jahal

menolaknya, dan terjadilah perang Badar.
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2. Nabi SAW Menyebut Mereka yang Terbunuh pada Perang

Badar

' a z rcz \ . , ,c,.c \ /o. / . t<4 ,c, e c, c,
siJ-> 4:9 aIl ) , )rat--a _{ 4Ul Ip r.g, ail rJ c^-,. '.t- 2r*e '9

\P- , . L. ,t' 7
'7 tit'^$l ors'1 ,;t- ;. {;\ vtri rk :Jtt ,fi ;a ; t */rr.

iu fu .;;i * J; 'e'; st3l,..- t:rs'1 ,& &'J; a4-LJ\
',,ool^r'ji" ,':*:;;fi, u_y,*r y\t * ytJ-,

:JI J *f \f {r ; }, aor- S.'r,;t,"^X\ iti;,k "&i

otrib (: U ,,Sr,, ,Jii t t;i$t ,st#t ,-br:'a t "j q {rt
*'. rbl'ltri 7i' : )a* l'; Jvt' \L'tk i,sra r'*' ti ;
ll l,; "i 

.*t:; s es$'.<t W:: itlsr fi'1i i', ut
. :., ic/ ti',

€ts- -r,-, 4J W .e,L'+i A|.L, v otr;+ €,i C It
'.-,'$L'*i',; 6'a?e(\"k 6i ,j au 6i :-^)L ir*
q-,i j )L ("'cr*'e'; \ ,'&i {J* ,*gt Je'aa,b
** rti";;iU:rbtL',:li.-'Sr-.oo;;i ,l:^i * #t
! ,i6 :"^? isu t rvu dt |A ej * \'' * :i,,',si;

?i U ,,su ft jl{;i'e, t5 w! Gi 
^3i 

u1:,Lf s,i(
"oi 4: ii ti i6 6j :'dv e'e ;,Jti t, U; f=t ot*
,^3i lw .qr\( y 

'jti r{s.*; ,'i --ra .'dt; #tt;i f';J

'i,-; ;6tF i: fr:ti';;"tk t5;kVLi! 1',
otri-? r:.i t;- l)w ,W t lev |i+'oi *i;* €4 r!r;i
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otlt trl

rL"}tJ');i'oi L-rf u v'ju t'eAt'!;i u iG G'.;
eJJ-u+

3950. Dari Amr bin Maimun, dia mendengar Abdullah bin

Mas'ud RA menceritakan dari Sa'ad bin Mu'adz, dia berkata, "Dia
adalah sahabat Umayyah bin Khalaf. Jika Umayyah melewati

Madinah maka dia singgah di tempat Sa'ad. Jika Sa'ad melewati

Makkah maka dia singgah di tempat Umayyah. Ketika Rasulullah

SAW datang ke Madinah, Sa'ad berangkat untuk umrah, lalu tinggal

di tempat Umayyah di Makkah. Dia berkata kepada Umayyah,
'Lihatlah untukku waktu sepi agar aku dapat thawaf di Ka'bah'. Maka

dia membawanya pergi saat menjelang tengah hari, dan keduanya

bertemu Abu Jahal. Ia berkata, 'Wahai Abu Shafwan, siapakah yang

bersamamu ini?' Ia menjawab, 'Ini adalah Sa'ad'. Abu Jahal berkata

kepadanya, 'Sungguh aku tidak akan melihatmu thawaf di Makkah

dalam keadaan aman sementara kamu telah melindungi kaum shubat

(shabi'ah), dan kamu mengaku akan menolong serta membantu

mereka. Ketahuilah, demi Allah, kalau bukan karena engkau bersama

Abu Shafwan, sungguh engkau tidak dapat kembali kepada

keluargamu dalam keadaan selamat'. Sa'ad berkata kepadanya, sambil

mengeraskan suaranya, 'Ketahuilah, demi Allah, jika engkau

melarangku dari hal ini, sungguh aku akan melarangmu dari sesuatu

yang lebih besar daripada ini, yaitu jalanmu di Madinah'. Umayyah

berkata kepadanya, 'Jangan mengeraskan suaramu wahai Sa'ad

kepada Abu Al Hakam, pemimpin lembah ini'. Sa'ad berkata,

'Biarkan kami wahai Umayyah, demi Allah, aku mendengar

r7*
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Rasulullah SAW mengatakan mereka akan membunuhmu'. Ia berkata,

'Di Makkah?' Dia berkata, 'Aku tidak tahu'. Hal itu membuat

Umayyah sangat terkejut. Ketika Umayyah kembali kepada

keluarganya ia berkata, 'Wahai Ummu Shafwan, tidakkah engkau

perhatikan apa yang dikatakan Sa'ad kepadaku?' Ia bertanya, 'Apa
yang dikatakannya kepadamu?' Ia berkata, 'Dia mengaku bahwa

Muhammad mengabarkan bahwa mereka akan membunuhku. Lalu

aku tanyakan kepadanya apakah kejadiannya di Makkah. Dia
menjawab tidak tahu'. Umayyah berkata, 'Demi Allah, aku tidak akan

keluar dari Makkah'. Ketika perang Badar, Abu Jahal menyerukan

orang-orang agar keluar. Ia berkata, 'Selamatkan rombongan dagang

kalian. Umayyah tidak mau keluar. Abu Jahal datang kepadanya dan

berkata, 'Wahai Abu Shafivan, sungguh jika orang-orang melihatmu

tidak ikut, sementara engkau adalah pemimpin penduduk lembah ini,
niscaya mereka akan tinggal pula bersamamu'. Abu Jahal terus

mendesaknya hingga ia berkata, 'Jika engkau memaksakan

kehendakmu, demi Allah aku akan membeli unta terbaik di Makkah'.
Kemudian Umayyah berkata, 'Wahai Ummu Shafwan, siapkanlah

aku'. Istrinya berkata kepadanya, 'Wahai Abu Shafwan, apakah

engkau lupa apa yang dikatakan saudaramu dari Yatsrib kepadamu?'

Ia berkata, 'Tidak! Aku tidak ingin berjalan bersama mereka, kecuali
dalam jarak yang dekat'. Ketika Umayyah keluar, ta tidak
meninggalkan satu tempat melainkan mengikat untanya. Ia senantiasa

melakukan demikian hingga Allah Azza wa Jalla membunuhnya di
Badar."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW menyebut mereka yang terbunuh pada perang
Badar). Maksudnya, Nabi SAW telah menyebut nama-nama mereka,

jauh sebelum perang Badar terjadi, dan kejadiannya seperti yang

beliau kabarkan.
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Dalam riwayat Imam Muslim, dari hadits Anas, dari Umar, dia

berkata, :rt L'*, tih ,J*- 
):,';.,Yi Ll6 ql *j * h, ;* nlr'tti

t'j;.-lir * trfi">i s'dur^:;. ,tit i :ri ip ri;1, jur ii,r t6 ;;1ti
(Sementara Nabi SAII| m,emperlfhatkan kepada kami tempat kematian
mereka yang terbunuh pada perang Badar. Beliau bersabda, 'Ini

tempat kematian si fulan besok insya Allah Ta'ala, ini tempat
kematian si fulan'. Demi yang mengutusnya dengan kebenaran,

mereka tidak salah [melampauiJ batas-batas itu). Kejadian yang

dikisahkan dalam hadits Ibnu Umar ini berlangsung saat mereka telah
berada di Badar. Tepatnya malam hari setelah esoknya mereka
bertemu pasukan Quraisy. Berbeda dengan hadits pada bab di atas.

Kejadiannya berlangsung sebelum perang Badar dalam waktu yang

cukup lama.

Imam Bukhari menukil hadits pada bab ini dari Ahmad bin
Utsman, dari Syuraih bin Maslamah, dari Ibrahim bin Yusuf dari
bapaknya, dari Abu Ishaq, dari Amr bin Maimun, dari Abdullah bin
Mas'ud. Bapaknya Ibrahim bin Yusuf adalah Yusuf bin Ishaq As-
Subai'i.

oG ,'Jrii ,fr iui i; e'* t:b 
"o 

?ttr ue't s,-; # dlr i*r 'e- 'afr

, 
" 

2

@-b (Dia mendengar Abdullah bin Mas'ud menceritakan dari Sa'ad

bin Mu'adz. Dia berkata, "Dia adalah sahabat...").Di sini terdapat
pengalihan pembicaraan. Menurut konteks kalimat seharusnya
dikatakan; Aku adalah sahabat Umayyah... Tapi kemungkinan kata
'dia berkata' di sini hanyalah tambahan dan berasal dari ucapan Ibnu
Mas'ud. Lalu yang dimaksud dengan 'dia' adalah Sa'ad bin Mu'adz.
Kemudian yang kami kemukakan disebutkan secara tekstual dalam
riwayat An-Nasafi.

'4i 
;e (Pada Umayyah). yakni, Umayyah bin Khalaf. pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian disebutkan dari jalur Israil,
dari Ibnu Ishaq, "Umayyah bin Khalaf bin Shafivan." Demikian
dikutip Al Marwazi. Begitu pula yang dinukil Ahmad dan Al Baihaqi
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dari jalur Israil. Namun, yang benar adalah keterangan yang dikutip

periwayat lain, yaitu Umayyah bin Khalaf Abu Shafivan. Dalam

riwayat Al Ismaili disebutkan, "Abu Shafinan bin Umayyah bin

Khalaf." Ia adalah julukan Umayyah, yaitu nama anaknya sendiri

(Shafivan bin Abi Umayyah). Demikian disepakati sahabat-sahabat

Abu Ishaq dan sahabat-sahabat Israil, bahwa yang disinggahi adalah

Umayyah bin Khalaf. Namun, perkataan mereka diselisihi Abu Ali Al
Hanafi. Dia berkata, "Beliau singgah pada Utbah bin Rabi'ah." Lalu

dia menyebutkan kisah selengkapnya. Keterangan Abu Ali Al Hanafi

disebutkan Al Bazzar. Namun, perkataan mayoritas lebih patut

dijadikan pedoman.

Utbah bin Rabi'ah juga terbunuh di Badar. Akan tetapi ia tidak

terpaksa keluar dari Makkah menuju Badar. Dia menganjurkan orang-

orang agar kembali setelah harta perdagangan mereka selamat.

Namun, Abu Jahal tidak sependapat dengannya. Dalam redaksi kisah

ini terdapat keterangan bahwa pelakunya adalah Umayyah bin Khalaf.

Berdasarkan perkataannya, "Dia berkata kepada istrinya, 'Wahai

Ummu Shafivan'." Sementara Utbah bin Rabi'ah tidak memiliki istri

yang dipanggil'Ummu Shafivan'.

)'b at; ,t. -pt ,tl\',Sul (Dia berknta kepada [Jmayyah, "Lihat

untukku wahu sepi"). Yakni Sa'ad berkata kepafa.Umayyah. bin

Khalaf. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, &'},ori la:.eli'lui

14ir'rb.tt'& (Umayyah berknta kepada Sa'ad, 'Tidakkah engkau

menunggu hingga menjelang tengah hari? ). Kedua versi ini mungkin

digabungkan bahwa awalnya Sa'ad meminta Umayyah untuk mencari

waktu yang sepi. Maka Umayyah menyarankan menjelang tengah

hari. Umayyah memilih waktu ini, karena pada umumnya saat itu

keadaan di Ka'batr tampak sepi.

gi-li lXotion melindungr). Dalam riwayat Isra'il disebutkan, iii
'n)r:ob r:.tL;J f-1i (Kalian telah melindungi Muhammad dan sahabat-
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sahabatnya). Adapun kata 'shabaat' adalah bentuk jamak dari kata

shabi, yaitu orang yang pindah dari satu agariakepada agama lain.

*yt J *-y (Jalanmu di Madinah)' Yakni jalanmu yang

dekat Madinah atau melintasinya. Dalam riwayat Israil disebutkan,

pu3r .,Jl'!:;Fil (Perdagangamu ke Syam).Inilah tujuan sabotase

perj alanann ya y ang melintasi Madinah dan wilayah sekitarnya.

g-<:-,:t *rt & (Pada Abu Al Hakam). kri adalatr julukan Abu

Jahal. Adapun gelar "Abu Jahal" (bapak kebodohan) adalah gelar

yang diberikan Nabi SAW.

'!*,r3'j!,Jk- *t y in' ,r,; !''lr3'+U :ti (Demi

Allah, sungguh aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan: Mereka

akan membunuhmu). Demikian disebutkan dalam bentuk jarnak

sehingga maksudnya adalah kaum muslimin. Tetapi mungkin juga
yang dimaksud adalah Nabi SAW, hanya saja diungkap dalam bentuk
jamak dalam rangka pengagungan, dan dalam lanjutan kisah terdapat

indikasi yang mendukung kemungkinan kedua ini.

Sebagian periwayat menukil dengan lafazh, ir-trti tetapi

dikatakan bahwa ini keluar dari bahasa yang baku. Lalu sebagian

memberi penjelasan bahwa disana terdapat kata yang tidak disebutkan

secara redaksional, yang seharusnya adalatr,|!1Jlt'dfl..{kHl
(Sesungguhnya mereka akan menjadi pembunuhmu), sehingga tetap

tidak menyalahi bahasa yang baku.

Dalam riwayat Isra' il disebutkan,'Oji6'r-fi 1S "rungguhnya 
dia

aknn membunuhmu), yakni dalam bentuk tunggal. Pada pembahasan

tentang tanda-tanda kenabian telah saya jelaskan kekeliruan Al
Karmani ketika menerangkan lafazh ini. Dia menduga kata ganti 'dia'
kembali kepada Abu Jahal. Oleh karena itu, dia mempermasalah

kannya seraya berkata, "Sesungguhnya Abu Jahal tidak membunuh

Umayyah." Lalu dia menakwilkan bahwa Abu Jahal menjadi sebab

yang mendorong Umayyah keluar hingga terbunuh.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat pada bab di atas sudah cuklq

untuk membantah pandangannya, karena di dalamnya disebutkan, 'Ji

d:, # t*\ $-i*'ut ,:j4'Jtt $t gJmayyah berkata kepada

istrinya, 'sungguh Muhammad mengabarkan kepada mereka bahwa

dia akan membunuhkz'.). Padahal Umayyah tidak menyinggung Abu

Jahal dalam perkataannya itu.

r\,$b;j*f4,.:l.Lp Q*owah sangat panik karena hal itu).

Dalam riwayat Isra'il terdapat penjelasan tentang perkara yang

membuatnya panik, ol) rsy/J':;"i +)<i-o lri'Jti Qo berkata, "Demi

Allah, sungguh Muhammad tidak berdusta apabila berbicara.").

Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan , bi SiSl ,"&.7 a*6 Ari ,jrii

,l.tU-(Dia berkata, 'Demi Allah, Muhammad tidak berdusta', hampir-

hampir saja ia berhadats). Hadats adalah sesuatu yang keluar dari

salah satu dua jalan (qubul dan dubur). Yang dimaksud kata ganti 'ia'
pada kalimat itu adalah Umayyah. Maknanya; hampir-hampir saja

keluar darinya hadats karena rasa takut. Namun menurutku, kata ini

telah mengalami perubahan karena kesalahan dalam penyalinan

naskah.

itt:4* ?i 
q 

'i0 *1 At^li g; tiJs 1t<etitca (Jmayyah kembati

kepada keluarganya, maka dia berkata, "Wahai Ummu Shafwan").

Kata 'keluarganya' berarti 'istrinya'. Ummu Shafwan adalah nama

panggilan istrinya. Nama aslinya adalah Shafiyah 
-atau 

Karimah-
binti Ma'mar bin Habib bin Wahab bin Hudzafah bin Jamh. Dia

berasal dari keluarga Umayyah. Maka Umayyah bin Khalaf adalah

putra paman bapak Shafiyah. Sumber lain mengatakan, namanya

adalah Fakhitah binti Al Aswad.

fU.-; d i-, 6 (Apa yang dikatakan Sa'ad kepadalru). Dalam

riwayat Israil disebutkan, ,#rF ,ii ,i.'SA t 6pa yang dikatakan

saudaraku dari Yatsrib kepadalat). Dia menyebutkan "persaudaraan"

berdasarkan persaudaraan antara keduanya pada masa jahiliyah. Lalu
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dinisbatkan kepada Yatsrib yang merupakan nama kota Madinah

sebelum Islam.

zJi'it'L';ir iili 
'L*t'Sut 

.,s,riir ,iri t&:'i'txt ut*
berkata t"poion:yo, "Di'Makkah? Dia menja*ob; oku tidak tahu."

Umayyah berkata, "Demi Allah, aku tidak akan keluar dari

Makkah").Darrt sini dapat diambil pelajaran bahwa menempuh suatu

kemungkinan pada saat dipastikan ada kebinasaan pada selainnya

-atau 
diduga kuat terdapat kebinasaan padanya- adalah lebih

utama.

tU.i'f.u-{ ' tti (Ketika terjadi perang Badar). Isra'il

*.nu-O* an, g-pt oVj lOatanglah seruan meminta pertolongan).

Di sini terdapat isyarat terhadap riwayal Ibnu Ishaq yang telah

disebutkan sebelum bab ini. Diketahui pula bahwa nama orang yang

datang mohon pertolongan adalah Dhamdham bin Amr Al Ghifari.

Ibnu Ishaq menyebutkan melalui sanad-sanadnya, bahwa ketika

sampai di Makkah, dia mematahkan hidung untanya, memutar

pelananya, dan menyobek bajunya, lalu berteriak, "Wahai sekalian

Quraisy, harta benda kalian bersama Abu Sufyan sedang dicegat

Muhammad, berilah pertolongan. .. berilah pertolongan. . .."

€ / ti 
ril 

(Selamatkan [susullahJ rombongan dagang katian).

Maksudnya, kafilah yang bersama Abu Suffan.

g)rir ff '* dij @ngkau adalah pemimpin lembah ini). Yakni

lembah Makkah. Pada awal hadits disebutkan bahwa Umayyah

memberi sifat demikian kepada Abu Jahal. Maksudnya, saat dia

berbicara kepada Sa'ad seraya mengatakan, "Jangan mengeraskan

suaramu kepada Abu Al Hakam, sementara dia adalah pemimpin

lembah ini." Maka keduanya saling memberi pujian dan masing-

masing adalah pemimpin kaumnya.

ft fr ".'J:i"* (Abu Jahal terus mendesalcnya).Ibnu Ishaq

menjelaskan sifat yang dirancang Abu Jahal untuk Umayyah, hingga
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dia menyelisihi prinsipnya untuk tidak keluar dari Makkah. Dia

berkata; Ibnu Abi Najih menceritakan kepadaku, sesungguhnya

Umayyah bin Khalaf telah bertekad untuk tidak keluar, dan dia adalah

orang yang berbadan besar. Maka Uqbah bin Abi Mu'aith

mendatanginya dengan membawa pedupaan dan meletakkannya di

depan Umayyah seraya berkata, "Sesungguhnya engkau adalah

perempuan." Umayyah berkata, "Semoga Allah memburukkanmu."

Seakan-akan Abu Jahal mempengaruhi Uqbah hingga melakukan hal

itu. Adapun Uqbah adalah seorang yang buruk budinya.

* ;4't?il;;3\ (Sungguh alru akan membeli unta terbaik di

Makkah). Maksudnya, agar dia dapat melarikan diri dengan segera

jika merasa khawatir akan keselamatannya.

*i|I-i j (Kemuaian {Jmayyah berkata). Dalam perkataan ini

terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, yang

seharusnya adalah; Dia membeli unta yang disebutkannya, lalu

berkata kepada istrinya.

t4. ,P :Jlj y'!;-1 (Tidak meninggalkan suatu tempat

melainknn mengikat untanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, Jg (Singgah). Versi Al Kasymihani ini lebih tepat

dibanding versi lainnya yang menyebutkan, '!:;;"1 (tidak

meninggalkan).

j4. hj "9 bt i;S up lUtnggo Allah membunuhnya di Badar).

fuau i"*Uahasan tentang perwakilan disebutkan hadits Abdurrahman

bin Auf tentang proses pembunuhan Umayyah, dan akan disitir
kembali pada pembahasan ini. Al Waqidi menyebutkan bahwa orang

yang membunuhnya adalah Khubaib bin Is'af Al Anshari. Namun

menurut Ibnu Ishaq, ia dibunuh seorang laki-laki dari bani Mazin, dari

kalangan Anshar. Ibnu Ishaq berkata, "Dikatakan bahwa yang

membunuhnya adalah Mu'adz bin Afra', Kharijah bin Zaid, dan

Khubaib." Sementara Al Hakim menyebutkan dalam kitab Al
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Mustadrakbahwa fufa'ah bin Rafi' telah menusuknya dengan pedang'

Sebagian lagi mengatakan pembunuhnya adalah Bilal' Adapun

*ut ryu Umayyah (Ali bin Umayyatr) telatr dibunuh oleh Arnmar'

3.

4.

Mukjizat Nabi SAW yang sangat jelas'

SikapSa'adyangberjiwabesardanmemilikikeyakinanyang
kuat.

Umrah telah ada sejak dahulu'

Para sahabat boleh melakukan umrah sebelum Nabi SAW

melakukannya, berbeda dengan haji'

3. Kisah Perang Badar

Firman Allah, "sungguh Attah telah menolong l<nmu pada

perang Badar, padahal kamu (ketika itu) adalah orang-orang yang

lemah.Karenaitu,bertah'valahkepadaAllah'mudah-mudahanl<nmu
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bersyukur. (Ingatlah) ketika engkau mengatakan kepada orang
mul<rnin, 'Apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu

dengan tiga ribu malaikat yang diturunkan (dari langit)?' Ya (cukup),

jika kamu bersabar dan bertaloua dan mereka datang menyerang

kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan

lima ribu malaikat yang memakai tanda. Allah tidak menjadikan
pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira bagi
(kemenangan) kamu, dan agar tenteram hati kamu karenanya.

Tidaklah kemenangan itu melainkan dari Allah Yang Maha Perkasa

lagi Maha Bijal<sana. (Allah menolong kamu dalam perang Badar dan

memberi bala bantuan itu) untuk membinasakan segolongan orang-
orang yang kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka

kembali dengan tiada memperoleh apa-apa." (Qs. Aali Imraan [3]:
123-127)

Wahsyi berkata, "Hamzah membunuh Thu'aimah bin Adi bin Al
Khiyar pada perang Badar."

Firman Allah, "Dan (ingatlah) ketika Allah menjanjikan pada
kamu salah satu dari dua kelompok, bahwq ia untuk kamu." (Qs. Al
Anfaal [6]: 7)

LX:J$,:{ j/..lt 't?'oi 
-K./.&r LL;;^-.'St r-s;

^ 
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t '

ht ,k ir Jyr'*'a#i'j ,jA -r hr d) aJ6;'*{
-.o'. o.'r {:., /f .c',..r !1 

'-.c', 

"'--" 
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o).p f .:-a.-, ;t 
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ly ,jr C Yl 6t? y'p € fu ^)L

+\'* y'J-,a C\ti:?'dxLi';d" lr T
r. o'. i. o ,t,..c.2 crn.\.r,.. 1,. .r.1 . , ,.{...:Y -* P t)u t-tt) # ltlr Ca-- e f"; p *-t *:

3951. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab, bahwa
Abdullah bin Ka'ab berkata: Aku mendengar Ka'ab bin Malik RA
berkata, "Aku tidak pernah tertinggal Rasulullah SAW dalam suatu

peperangan yang dilakukannya, kecuali pada perang Tabuk. Hanya
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saja aku tidak turut pada perang Badar. Namun, tak seorang pun dicela

karena tidak turut dalam peperangan itu. Sesungguhnya Rasulullah

SAW keluar menginginkan rombongan dagang Quraiys, hingga Allah
mengumpulkan antara mereka dengan musuh mereka tanpa ada

perj anj ian sebelumnya. "

Keterangan Hadits:

(Kisah perang Badar). Demikian yang dinukil kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan, 'bab'.
'or:|JJ 

Ffi il' rr,$ollsi €1: ,:+;h, iro l;i.21 ,Sw d)t J:i')
.a

(q,'jrr-!Aa -4-Ji Jf @irman Allah, "sungguh Allah telah

menolong kamu pada peperangan Badar, padahal kamu (ketika itu)

adalah orang-orang yang lemah -hingga firman-Nya- mereka

kembali dengan tiada memperoleh apa-apa"). Demikian yang

disebutkan kebanyakan p,"l*uy.ut. Al Ashili mengutip hal serupa,

dimana setelah lafazh, aJii Hlj (dan knmu dalam keadaan lemah),

dikatakan; hingga firman-Nya,'JFt-i 4-tt; (Mereka kembali tiada

ntentperoleh apa-apa). Adapun dalam riwayat Karimah, ayat-ayat itu
disebutkan seluruhnya.

):4) (Di Badar). Badar adalah nama kampung yang terkenal.

Nama tersebut dinisbatkan kepada Badr bin Makhlad bin An-Nadhr

bin Kinanah yang pernah tinggal disana. Sebagian mengatakan bahwa

dia adalah Badr bin Al Harits. Ada pula yang berpendapat bahwa

Badar adalah nama sumur yang terdapat di tempat itu. Sumur tersebut

dinamakan Badr karena bentuknya yang bundar atau karena aimya
yang jernih sehingga badr (gnmama) tampak di dalamnya. Namun, Al
Waqidi menukil dari sejumlah syaikh bani Ghifar yang meningkari

semua pendapat di atas. Mereka berkata, "Ia adalah tempat bernaung

dan tempat tinggal kami. Ia adalah suatu nama sebagaimana nama

negeri-negeri."
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ljsi ;:ft (Sementara kamu dalam keadaan lemah). Maksudnya,

jumlahnya sangat sedikit dibandingkan kaum musyrikin yang menjadi

lawan mereka. Disamping itu, mereka juga berjalan kaki, dan sedikit
yang menaiki hewan tunggangan, ditambah persenjataan mereka yang

sangat minim. Sedangkan keadaan kaum musyrikin adalah sebaliknya.

Faktor yang melatarbelakangi kejadikan ini, Nabi SAW
meminta sukarelawan untuk mencegat Abu Sufyan, lalu mengambil

harta benda kaum musyrikin yang ia bawa. Mereka yang turut dalam

rombongan dagang itu relatif sedikit sehingga kaum Anshar tidak

menyangka akan teg'adi perang. Oleh karena itu, hanya sedikit mereka

yang ikut. Mereka juga tidak menyiapkan perlengkapan sebagaimana

mestinya. Berbeda dengan kaum musyrikin yang keluar penuh

persiapan untuk membela harta benda mereka.

Adapun firman Allah, e'{J.i'F 5! (Ketika engkau berkata

kepada orang-orang mulcrnin), terjadi perbedaan di antara ahli takwil.
Sebagian berkata, "Kalimat ini berkaitan dengan firman Allah, €|P
(Dia menolong kamu). Dengan demikian, ia berkaitan dengan kisah

perang Badar. tni pula pandangan yang didukung lmam Bukhari dan

merupakan pendapat mayoritas ulama serta ditandaskan oleh Ad-
Dawudi. Namuno hal ini diingkari Ibnu At-Tin.

Sebagian lagi berkata, "Ayat itu berkaitan dengan firman-Nya

dalam surah Aali Imraan ayat 121, :a|.'dtit'i'*i 6,. ct\i s11

)ry. (Dan [ingatlahJ, ketika kamu berangkat pada pagi hari dari

[rumahJ keluargamu akan menempatkan para mukmin pada beberapa

tempat untuk berperang). Atas dasar ini, maka ia berkaitan dengan

kisah perang Uhud. lni adalah pendapat Ikrimah dan sekelompok

ulama.

Pendapat pertama didukung oleh riwayat Ibnu Abi Hatim,

dengan sanad yang shahih hingga Asy-Sya'bi, 
)U.?'i- #.i*t*Jj;r"oi

#|9, i'fbi 'lak-"p'> ,ius ?ttt'sJ6 ,6 -#' W /,u /. )T 'oi
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'#ur1J*l,JJt *- di d -)3t 3:S',tA,.,1ti ljrT (Sampai berita

kepada kaum muslimin bahwa Kurz bin Jabir memberi bantuan
kepada lraum musyrikin pada perang Badar. Maka Allah menurunlcan

firman-Nya, 'Apakah belum cukup bagi kamu, bahwa Tuhan lcamu

memberi bantuan pada kamu dengan tiga ribu malaikat'." Dia
berkata, "Kurz memberi bantuan kepada lwum Quraisy dan kaum

muslimin tidak diberi bantuan dengan lima [ribuJ.").

Dari jalur Sa'id, dari Qatadah, dia berkat u, ?;olJJ*ijr trr Li
n3it:it 4:1i (Allah memberi bantuan kepada kaum muslimin

dengan lima ribu malaikat).

Diriwayatkan dari Ar-Rabi', dari Anas, dia berkata, 1r Uf
otiL-*tirJ,i ilii'i # ,8i zti rslftiFii'; p ,/\:u.rT-li,;x.J,jt
(Allah memberi bantuan kepada kaum muslimin pada perang Badar
dengan seribu (malaiknt), kemudian ditambah hingga menjadi tiga
ribu, lalu ditambah hingga menjadi lima ribu). Seakan-akan dia
hendak menyatukan antara firman Allah dalam surah Aali Imraan
dengan firman-Nya dalam surah Al Anfaal.

lmam Bukhari menyitir pula perbedaan tentang turunnya ayat.
Dia menyebutkan firman-Nya dalam surah Aali Imraan l3l ayat I2l,
AlJ.ii q'o\i\y1 lOon [ingatlahJ keuka kamu berangkat pada pagi

hari dari [rumahJ keluargamu), pada perang Uhud. Demikian juga
firman-Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat 128, 

":;b i\i 1U'd
(Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu).

Lalu dia menyebutkan ayat-ayat lainnya pada perang Badar. Pendapat
inilah yang menjadi pedoman.

. . I . .a-e , e)T (Faurihim artinya kemarahan mereka). Demikian

yang tercantum dalam riwayat Al Kasymihani, dan ia adalah
perkataan Ikrimah dan Mujahid, serta diriwayatkan dari Ibnu Abbas.
Al Hasan, Qatadah, dan As-Sudi berkata, "Maknanya adalah dari arah
mereka."
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)u. ?'i )ryt i."ff G r*'r;;',pv'r'srii lwar,ryi berkata,

"Hamzah membunuh Thu'aimah bin Adi bin Al Khiyar pada perang
Badar"). Wahsyi yang dimaksud adalah Ibnu Harb. Sedangkan

Hamzah adalah Ibnu Abdul Muththalib. Di tempat ini disebutkan
'Ibnu Al Khiyar'. Namun, yang benar adalah 'Ibnu Naufal'. Hal ini
akan saya jelaskan ketika membahas kisah terbunuhnya Hamzah pada
perang Uhud.

?,i'; bi o't\:r-r1'e qS f,ht,s1Lt rtt'€ t"\lt), jw I y t
'e'r'* 

^!f 
F (Dan [ingatlahJ ketika Allah menjanjikan pada kamu

salah satu dari dua kelompok, bahwa ia untuk kamu, sedangkan kamu
berharap yang tidak mempunyai kekuatan senjata yang untuk kamu).
Ayat ini turun berkenaan dengan perang Badar tanpa ada perselisihan.
Bahkan keseluruhan ayat-ayat di surah Al Anfal 

-atau minimal
sebagian besarnya- turun berkenaan dengan kisah perang Badar.
Pada pembahasan tentang tafsir akan disebutkan perkataan Sa'id bin
Jubair, l-. u1 u'l',:e U\i i;;, /V il iri 1,uru berkata kepada

Ibnu Abbas tentang suralt Al Anfaal. Maka dia berkata, 'Ia turun
berkenaan dengan perang Badar'.).

Maksud dua kelompok adalah kafilah dagang dan pasukan
perang. Dalam kafilah dagang terdapat Abu Sufyan dan pengikutnya,

seperli Amr bin Al Ash, Makhramah bin Naufal, serta harta benda.
Sedangkan dalam pasukan perang terdapat Abu Jahal, Utbah bin
Rabi'ah, dan para pemimpin Quraisy lainnya. Mereka membawa
persenjataan lengkap. Kecenderungan kaum muslimin saat itu adalah
mendapatkan kafilah dagang. Inilah maksud firman-Nya, "Sedangkan

knmu berharap yang tidak mempunyai kekuatan yang untuk kamu."
Adapun maksud yang memiliki kekuatan adalah kelompok yang siap
dengan persenj ataan perang.

t tat k tUt (Asy - Syaukah artinya kelamtan). Ini adalah perkataan

Abu Ubaidah dalam kitab Al Majaz. Dikatakan; maa asyaddu syaukah
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bani fulan. yakni alangkah hebatnya kekuatan bani Fulan. Seakan-

akan kata itu diambil dari kata syauk (duri).

Ath-Thabarani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Ad-

Dala'il, dari jalur Ali bin Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata , 
"iiiE;'&iu.t *,;,l;-;-*, y.in',rl2 At ue,l(r,tel&;-Y\?

of rj;{j ,;*tw ,s:b1 nA:si.irr Srii ,5, 1, *i !.i1t,}?6
'j,'&tt W, 4, t-fr'oi y Ut;',,cti r?* i-?t dt *i 4t,'tr;-
3'-i' €? t::u|)ilu *i * n' & 4t Sl (Rombongan dagang

penduduk Makkah sedang bergerak dari Syam. Nabi SAW keluar dari
Madinah untuk mencegatnya. Hal ini sampai kepada penduduk

Makkah, maka mereka pun bersegera memberi bantuan, hingga

akhirnya rombongan dagang berhasil lolos dari sergapan kaum

muslimin. Allah telah menjanjikan kepada mereka salah satu dari dua

kelompok. Bagi merekn, bertemu rombongan dagang lebih mereka

sukni, lebih kecil kekuatannya, dan banyak rampasannya, daripada

harus bertemu pasukan perang. Ketikn rombongan dagang berhasil

lolos dari mereka, Nabi SAW membawa kaum muslimin berkemah di
Badar, akhirnya perang tak dapat dihindari).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits Ka'ab

bin Malik tentang kisah taubatnya. Hadits ini akan disebutkan pada

kisah perang Tabuk. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini
terdapat padalafazh,"rri;a3tJ-'ls gia* seorang pun dicela). Dalam

riwyaat Al Kasymihani disebutkan,ti.t-Li h' *q lj @o" Altah tidak

mencela seorang pun).

Adapun tafazh, t'-F t *t * nt -*'4, t" #r1. (Hanya

saja Nabi SAW keluar menginginkan rombongan dagang Quraisy),
yakni tidak menghendaki peperangan. Sedangkan kalimat, \r'* ,p
ruji * J'e\:e'#Jl1li..(Hingga Allah mengumpulkan antara
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mereka dengan musuh-musuh mereka tanpa perianjian sebelumnya),

yakni tidak ada keinginan untuk perang.

Menurut sebagian sumber, rombongan dagang tersebut terdiri

dari 1000 unta dan harta senilai 50.000 dinar. Rombongan ini dikawal

30 laki-laki kaum Quraisy. Sebagian mengatakan jumlah mereka 40

orang dan ada pula yang mengatakan 60 orang.

Adapun kalimat, :1i.0:? e'c-tk jt;p (Hanya saja aku tidak

ikut dalam peperangan Badar), adalah pengecualian dari makna

implisit pada perkataannya, 'A't-l 
e ll ',-iJeili I Qq*" tidak pernah

tertinggal kecuali pada perang Tabuk), karena secara implisit dia

mengikuti semua peperangan selain perang Tabuk. Adapun sebab

sehingga dia tidak mengecualikan keduanya dengan satu lafazh,

adalah karena ketidakhadirannya pada perang Tabuk dilakukan secara

sengaja, padahal sebelumnya telah ada seruan untuk berperang dan

adanya celaan bagi yang tidak ikut. Berbeda halnya dengan perang

Badar. Oleh karena itu, dia (Ka'ab) membedakan ketidakhadirannya

pada kedua perang tersebut.

ulngatlah, Ketika Kamu Memohon Pertolongan Kepada Tuhan

Kamu, Lalu Diperkenankan-Nya bagi Kamu; 'Sesungguhnya Aku
akan Mendatangkan Bala Bantuan kepada Kamu dengan Seribu

Malaikat yang Datang Berturut-turut. Dan Allah Tidak

y9'"-f

28 
-FATHULBAARI



Menjadikannya (Mengirim Bala Bantuan ltu), Melainkan Sebagai

Kabar Gembira dan Agar Hati kamu Meniadi Tentram Karenanya.

Dan Kemenangsn ltu Hanyalah Dari Allah. Sesungguhnya Allah

Maha Perkasa Lagi Maha Biiaksana (Ingatlah), Ketika Allah

Menjadikan Kamu Mengantuk Sebagai Penentraman Datipada-

Nya, dan Altah Menurunkan Kepada Kamu Huian Dari Langit

Untuk Menyucikan Kama Dengan Huian ltu dan Menghilangkan

Dari Kamu Gangguan-gangguan Syetan, dan Untuk Menguatkan

Hati Kamu, dan Memperteguh Dengannya Telapak Kaki'kaki
(Kamu). Ingatlah, Ketika Tuhan Kamu Mewahyukan Kepada para

Malaikat, 'sesungguhnya Aku Bersama Kamu, Maka Teguhkanlah

(Pendirian) Orang-orang yang Telah Beriman'. Kelak Aku Akan

Campakkan Rasa Takut Dalam Hati Orang'orang KaJir. Maka

Penggallah Leher-leher Mereka dan Putuskanlah Tiap'tiap Uiung

Jari Mereka." (Ketentuan) yang Demikian itu Adalah kurena

Sesungguhnya Mereka Menentang Allah dan Rasul'Nya; dan

Barangsiapa Menentang Allah dan Rasul-Nya, maka

Sesungguhnya Allah Amat Keras Siksaan-Nya." (Qs. AI Anfal (8) :

9-13)

i,su *Q4 c o:b *
t.

'*)i!-;-'* $d Kt <:ltlul O.'.t:Uf i;:r) ;;i;
a;( * r * \t -u Ct *i; :.t* t a.4 ;i qV

'i'; ,*- ,i?3 ^4*j
3952. Dari Thariq bin Syihab, dia berkata: Aku mendengar Ibnu

Mas'ud berkata, "Aku menyaksikan pada Al Miqdad bin Al Aswad

suatu peristiwa, dimana jika aku pelaku peristiwa itu niscaya lebih aku
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sukai dari apapun yang sebanding dengannya. Dia datang kepada Nabi

SAW saat sedang mendoakan kecelakaan bagi kaum musyrikin. Dia

berkata, 'Kami tidak mengatakan seperti perkatan kaum Musa;

"Karena itu pergilah knmu bersama Tuhanmu, dan berperanglah

kamu berdua". (Qs. Al Maa'idatr [5]: 2a) tetapi kami akan berperang

dari arah kananmu, dari arah kirimu, dari depanmu, dan dari

belakangmu'. Maka aku melihat Nabi SAW, wajahnya menjadi cerah

dan menggembirakannya, yakni perkataannya."

3953. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'Nabi SAW

bersabda pada perang Badar, 'Ya Allah, sesungguhnya aku memohon

kepada-Mu akan janji-Mu. Ya Allah, jifu Engkau mau niscaya

Engkau tak akan disembah'. Abu Bakar memegang tangannya dan

berkata, 'Cukuplah'. Maka beliau keluar dan mengucapkan,

'Golongan itu pasti akan dikalahkan dan mereka akan mundur ke

belalcang'(Qs. Al Qarnar [54]: 45)."

Keteransan Hadits:

(Bab firman Allah, "Ingatlah ketika kamu memohon

pertolongan kepada Tuhan kamu 
-hingga 

firman-Nya- sangat

keras siksaannya). Demikian kebanyakan periwayat mengutipnya.

Sementara dalam riwayat Karimah disebutkan ayat tersebut secara

lengkap. Masalah ini telah disitir pada bab terdahulu. Demikian juga

cara menggabungkan antara firman-Nya, "Dengan seribu malaikat"

dan firman-Nyu, "Dengan tiga ribu malaikat."
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Imam Buktrari menyebutkan dua hadits pada bab ini, yaitu

hadits tentang kisah Al Miqdad, yang menjelaskan kejadian sebelum

peperangan berlangsung, dan hadits Ibnu Abbas tentang permohonan

pertolongan.

Hadits pertama diriwayatkan Imam Bukhari dari Abu Nu'aim,

dari Israil, dari Mukhariq, dari Thariq bin Syihab, dari Ibnu Mas'ud'

Mukhariq yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah bin Jabir Al Bajali Al
Ahmasi. Ada yang mengatakan bahwa nama bapaknya adalah

Abdunahman, atau Khalifah. Dia berasal dari Kufah dan tergolong

periwayat yang tsiqah (dapat dipercaya) dalam pandangan para ahli

hadits. Nama panggilannya adalah Abu Sa'id. Namun, saya tidak

menemukan riwayatnya dari selain Thariq bin Syihab. Adapun Thariq

bin Syihab sempat melihat Nabi SAW.

f i,\r i.:'iil' 4'-V (Aku menyal<sikan pada Al Miswad bin

Al Aswad). Pada pembahasan yang lalu disebutkan bahwa nama

bapaknya adalah Amr. Adapun Aswad hanyalah bapak angkatnya.

Namun, dia sering dinisbatkan kepada bapak angkatnya.

?rJ* r-L {oari apapun yang sebanding dengannya).

Maksudnya, perkara keduniaan yang menjadi bandingan perkara itu.

Sebagian lagi berkata, "Dari pahala". Atau yang dimaksud lebih

umum daripada itu. Intinya adalah upaya membesarkan peristiwa yang

dimaksud. Dimana jika dia disuruh memilih antara menjadi pelaku

peristiwa itu atau diganti dengan perkara dunia, niscaya dia akan lebih

memilih yang pertama.

'tf +it ,J i3-i-'-J,1t (Dan beliau sedang mendoakan

kecelakaan bagi kaum musyrikin). An-Nasa'i menambahkan dalam

riwayatnya,JG lJ.?7 /j * 3r;tn"jr ,e gt Miqdad datang sambil

mengendarai kuda pada perang Badar lalu berknta...). Menurut Ibnu

Ishaq, perkataan ini diucapkan Al Miqdad saat Nabi SAW sampai di

Shafra', dan sampai kepadanya bahwa kaum Quraisy menuju Badar,

sementara Abu Suffan telah lolos dari sergapannya.
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Nabi SAW bermusyawah dengan para sahabafirya. Abu Bakar

berdiri dan berbicara dengan baik. Kemudian Umar melakukan hal

yang sama. Lalu diikuti Al Miqdad dan mengucapkan perkataan

seperti pada hadits bab di atas seraya menambahkan, "Demi Yang

mengutusmu dengan kebenaran, sekiranya engkau berjalan membawa

kami melewati Bark Ghimad niscaya kami akan bersungguh-sungguh

mengikutimu." Beliau bersabda, "Berilah saran kepadaku." Periwayat

berkata, "Mereka pun mengetahui bahwa yang dimaksud adalah kaum

Anshar. Beliau SAW khawatir jika mereka tidak menyetujui

kebijakannya. Sebab kaum Anshar berbaiat untuk membelanya dari

gangguan orang-orang yang menyerangnya, bukan membawa mereka

melakukan penyerangan ke tempat musuh. Maka Sa'ad bin Mu'adz

berkata kepadanya, 'Lakukanlah wahai Rasulullah apa yang

diperintahkan kepadamu. Sesungguhnya kami akan tetap bersamamu'.

Perkataan Sa'ad membuat beliau SAW gembira dan bersemangat."

Demikian disebutkan Uqbah bin Musa dengan panjang lebar. Ibnu

A'idz juga meriwayatkan dari jalur Abu Al Aswad dari Urwah.

Ibnu Abi Syaibah menukil dan mursal Alqamah bin Waqqash,

seperti kisah Al Miqdad; Sa'ad bin Mu'adz berkata, "Jika engkau

berjalan hingga mendatangi Bark Ghimad di wilayah Yaman, sungguh

kami akan be{alan bersamamu. Kami tidak akan melakukan seperti

orang-orang yang berkata kepada Musa -disebutkan seperti di atas

disertai tambahan- Barangkali engkau keluar untuk suatu urusan,

lalu Allah menjadikan yang lainnya. Lakukanlah apa yang engkau

kehendaki, ikatlah hubungan dengan yang engkau sukai, dan putuskan

hubungan dengan yang engkau tidak sukai. Berdamailah dengan siapa

yang engkau sukai dan musuhi siapa yang engkau sukai. Ambilah dari

harta benda kami yang engkau sukai." Dia berkata, "Sesungguhnya

beliau SAW keluar untuk mendapatkan harta rampasan yang ada

bersama Abu Su$an. Lalu Allah SWT menjadikan peperangan

baginya."

Ibnu Abi Hatim menukil dari hadits Ayyub, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda kepada kami saat berada di Madinah,
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'Dikabarknn kepadalu tentang rombongan dagang Abu Sufyan.

Apakah knmu mau keluar mencegatnya? Mudah-mudahan Allah

menjadiknnnya sebagai rampasan bagi kita'. Kami berkata, 'Baiklah'.

Maka kami pun keluar. Ketika kami telatr berjalan satu atau dua hari

beliau SAW bersabda, 'Mereka telah diberitahu tentang keadaan kita

maka mereka bersiap untuk perang'. Kami berkata, 'Tidak, demi

Allah, sungguh kami tidak memiliki kekuatan untuk memerangi suatu

kaum'. Beliau SAW mengulanginya. Lalu Al Miqdad berkata

kepadanya, 'Kami tidak akan mengatakan seperti yang dikatakan bani

Israil kepada Musa. Akan tetapi kami katakan; Sesungguhnya kami

bersama kalian berdua berperang'." Abu Ayyub berkata, "Kami kaum

Anshar berharap sekiranya mengatakan seperti yang dikatakan Al
Miqdad." Maka Allah SWT menurunkan firman-Nyu, "Sebagaimana

Tuhanmu menyuruhmu pergt dari rumahmu dengan kebenaran,

padahal sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu
tidak menyukainya. " (Qs. Al Anfaal [8]: 5)

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Amr
bin Alqamah bin Waqqash, dari bapaknya, dari kakeknya, seperti itu.

Akan tetapi di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Mu'adz yang

mengatakan apa yang dikatakan Al Miqdad. Namun yang akurat,

perkataan tersebut diucapkan Al Miqdad, seperti tertera pada hadits

bab di atas. Adapun Sa'ad bin Mu'adzhanya mengatakan, "Sekiranya

engkau berjalan bersama kami hinggake Bark dai Ghamd Yaman."

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan Sa'ad bin Ubadah

tidak ikut perang Badar. Namun, dia dimasukkan dalam deretan

mereka karena diberi bagian tersendiri dari rampasan perang, seperti

yang akan disebutkan. Mungkin dipadukan bahwa Nabi SAW
bermusyawarah dengan mereka mengenai perang Badar sebanyak dua

kali. Pada saat pertama ketika berada di Madinah ketika terdengar

kabar kedatangan rombongan dagang bersama Abu Suffan. Hal ini

cukup jelas dalam riwayat Imam Muslim, '):r$ *) P ht ;A pt'ot
Otal' *i ,:$t,6ti. S (Sesungguhnya Nabi SAW bermusyawarah ketika
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sampai padanya kedatangan Abu Sufyan). Kali kedua setelah beliau

SAW keluar dari Madinah seperti pada bab di atas. Namun, dalam

riwayat Ath-Thabarani dikatakan bahwa Sa'ad bin Ubadatr

mengucapkan hal itu saat berada di Hudaibiyah. Pendapat ini

nampaknya lebih patut dibenarkan.

Adapun Bark Ghimad sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang hijrah. Riwayat Ibnu A'idz ini menunjukkan bahwa tempat itu

berada di wilayah Yaman. As-Suhaili menyebutkan bahwa dalam

sebagian kitab tempat tersebut berada di Habasyah. Mungkin dia

menyimpulkan dari kisah Abu Bakar bersama Ibnu Ad-Daghinah.

Karena di dalamnya disebutkan bahwa Ibnu Ad-Daghinah bertemu

Abu Bakar sedang menuju Habasyah. Lalu Ibnu Ad-Daghinah

memberi perlindungan kepada Abu Bakar. Ada kemungkin untuk

digabungkan bahwa tempat itu berada di arah Yaman sejajar dengan

Habasyah. Namun, antara tempat itu dengan Habasyah dipisahkan

lautan.

|!-4-'* ,Y,ut $t feru" tutupi kami berperang dari arah

kananmu...). Dalamriwayat Suffan dari Mukhari q, 'rjil) ,F '. ; t

"!ii 
(Akan tetapi, berangkatlah dan kami bersamamu). Kemudian

dalam riwayat Muhammad bin Amr 
-yang 

disitir terdahulu-
disebutkan , o:ri,$'€, *yts,ui ,$.r1Ui +\t 4t (Akan tetapi,

pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kalain berdua,

sesungguhnya kami alcan mengikuti knlian). Imam Ahmad menukil

dari hadits Utbah bin Abd dengan sanad yang hasan, )"t,.'t;,bi Jts

"& tl,t!.; ui;y'"r{, :*:;l i.',ss '3 i:;{ | :{t * h' & }'
(Sahabat-sahabat Rasulullah SAW berkata, 'Kami tidak akan

mengatakan seperti yang dikatakan bani Israil. Akan tetapi

berangkatlah engkau bersama Tuhanmu, sesungguhnya kami bersama

kalian.).

Hadits kedua pada bab ini diriwayatkan dari Muhammad bin
Abdullah bin Hausyab, dari Abdul Wahab, dari Khalid, dari Ikrimah,
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dari Ibnu Abbas. Abdul wahab yang dimaksud adalah lbnu Abdul

Majid Ats-Tsaqafi. Sedangkan Ktralid adalah AlHadzdza'.

";Ji,;ttilir fu H' je ,Ss f* i, f (Dari lbnu Abbas,

berlrata, "Nabi SAW bersabda'). Riwayat ini termasuk jenis mursal

sahabat. Sebab Ibnu Abbas tidak menghadiri peristiwa tersebut.

Barangkali dia menerimanya dari Umar atau dari Abu Bakar. Dalam

riwayat Imam Muslim dari jalur Abu Zumail (Simak bin Al walid),

dari Ibnu Abbas, dia berkata; Umar menceritakan kepadaku , ?'i o'g CJ

il6,t, $;J|6r'ii y-?1, Ji*i * n',rp iin' J?i P :T.

lSu * iit:s1i* ,F i.-t*-,Sl- C ,4u-;,1'j ry,'JSrrii ;F e;;it
'(Ketilra 

O"ronf Badar, Rasulullah SAW melihat kepada kaum

musyrikin yang berjumlah 1.000 orang dan sahabat-sahabatnya

hanya berjumlah j19 orang. Beliau SAW menghadap kiblat dan

menadahkan kedua tangannya. Lalu beliau terus menerus memohon

kepada Tuhannya hingga selendangnya terjatuh dari kedua bahunya).

Diriwayatkan dari Sa'id bin Manshur, dari Ubaidillah bin

AbdullahbinUtbah, diaberkata, f &' ,,te il' Jyiy ):i.?:i"ot, 
tLt

'* f; li'l't,F;gi ;&trLd #Lii' Jlt $*t;f #'Jt*i
1 Pi ,qLi'i ) Si ,y C t^, *j f n' d* !' J'b1 Jtit ,y.

€*t ri 3:Li:.fi',-ihi ,G? 1"Ai ,,lo (Ketika perans Badar,

Rasulullah SAW melihat kepada kaum musyrikin dan banyalcnya

jumlah merekn, lalu melihat kepada knum muslimin lalu mendapatkan

jumlah mereka yang sedikit. Beliau mengerjakan shalat dua raknat

sementara Abu Balar berdiri di samping knnannya. Rasulullah

berdoa dalam shalatnya, 'Ya Allah ianganlah biarkan aht, Ya Allah
jangan abaikan aku, Ya Allah jangan tinggalkan alat Ya Allah, alat

memohon kepada-Mu apa yang Engkau janiikan kepadalat'.).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa beliau SAW

berdoa, ;iiJi ,u?]rKlt Jssi 6Ftqry-,;,;,Uii'rt ,r,-] y nai
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€t;i g1.Jt Ufi (Ya Allah, ini knum Quraisy telah datang dengan

keangkuhan dan kesombongannya, mendebat dan mendustakan Rasul-

Mu. Ya All ah, p ertolongan-Mu yang Engkau i anj ikan kep adalat).

):{.?'-i- (Perang Badar). Dalam riwayat Wuhaib dari Khalid,

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir, terdapat

tambalran, # e 9--\ (Dan beliau berada di lafiah). Maksudnya,

tempat yang dibuat Nabi SAW sebagai tempat duduk bagi beliau.

!:r-3ff u Jl i..iiJi (Ya Allah, alar memohon kepada-Mu). Dalam

riwayat Ath-Thabarani, dengan sanad ymg hasan, dari Ibnu Mas'ud,

dia berkata, plri '1 ti !:j.yri:tsJ *i'ia 32s-t:t1ti vi";6

i.t*:6'!Y,Ji jy{Xo*i tidak pernah mendengar seraan seseorang

mencari barang hilang yang lebih keras daripada seruan Muhammad

kepada Tuhannya pada perang Badar; *Ya Allah, aku memohon

kepada-Mu apa yang Engkau janjikan kepadaku.").

As-Suhaili berkata, "Faktor yang menyebabkan Nabi SAW

bersungguh-sungguh dalam berdoa adalah beliau melihat pma

malaikat berbaris unfuk perang, sementara kaum Anshar bertempur

mati-matian. Adapun jihad terkadang dengan senjata dan terkadang

pula dengan doa. Dalam hal ini, termasuk sunnah adalah Imam
(pemimpin) berada di belakang pasukan dan tidak langsung terjun ke

medan. Nabi SAW tidak ingin melihat dirinya beristirahat. Oleh

karena itu, beliau menyibukkan diri dengan salah satu dari keduanya,

yaitu berdoa."

.riJ il -'o|;hi 
ga Allah, jika mau Engkau tidak disembah).

Dalam hadits Umar disebutkan, , l*)' ,Yl1u.4t:f "ly 
bi'Ji

,/j\i e r.'r (Ya Allah, iika Engkau membinasakan kelompok Islam

ini, maka Engkau tidak akan disembah di muka bumi). Beliau

mengucapkannya karena mengetahui bahwa dirinya adalah pent'+-

para nabi. Sekiranya dirinya binasa bersama pengikutnya saat
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maka tak ada lagi yang diutus untuk menyeru kepada keimanan, dan

kaum musyrikin akan terus menerus menyembah selain Allah.

Maksudnya, Engkau tidak akan disembah di muka bumi menurut

aturan syariat ini. Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Anas

disebutkan bahwa Nabi SAW mengucapkan perkataan yang sama

pada perang Uhud.

An-Nasa'i dan Al Hakim meriwayatkan dari hadits Ali, dia

berkata, 'l ;'tf &' ;; l' J?ttsP'r;"j l1|t&:r.it"*ti
;!),i-3 '-i;4?'-'i ,*6i t*{j ,i'* u; u-:y$ Q J'*- tur"
melakukan peperangan pada perang Badar. Kemudian aku datang

dan ternyata Rasulullah SAW mengucapkan dalam sujudnya, 'Wahai

yang Maha Hidup... Wahai Yang Maha Pengayom...' Aku berbalik

dan terjun dalam peperangan. Kemudian aku kembali dan mendapati

beliau seperti itu. ").

|!+ ;JG :yrF ii'tae (Abu Bakar memesans tangannya

dan berknta, "Cukuplah bagimu"). Dalam riwayat Wuhaib dari

Khalid, seperti akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir, i-t
'a:; ;b',J.;Jt lsungguh engkau telah memohon dengan terus

mendesak kepada Tuhanmu). Demikian juga diriwayatkan Ath-
Thabarani, dari Utsman, dari Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi, dari

bapaknya. Dalam riwayat Imam Muslim diberi tambahan, 4. ;.1ofltl

,|!L'li:riti 3r;f arr A 6" ;Jtr6 !)r't e 6F j ,ajs;. db 6ui:ti 'o,t;' 'rlli
'o:riii (5j a6Lu'€;, t#\y ,y, "i. ?tt'SS6 .'!:-u-) 6 U 'f:;,'aftti

a-3lfjr, li,r (Abu Bakar datang kepadanya dan mengambil

selendangnya lalu meletakkan di bahunya. Kemudian beliau
memegangnya dari belakangnya dan berkata, 'Wahai nabi Allah,
cukuplah permohonanmu terhadap Tuhanmu. Sungguh Allah akan

menunaikan untukmu apa yang dijanjikan-Nya kepadamu'. Maka
Allah menurunkan (ayat), 'Ingatlah ketika kamu memohon

pertolongan kepada Tuhan kamu, lalu Dia mengabulkan untuk kamu'.
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Lalu Allah memberinya bantuan malaikat."). Dari keterangan

tambahan inilah diketahui hubungan hadits dengan judul bab.

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan dengan kata
'kadzaakn', maknanya adalah 'kafaaka' (cukup bagimu). Qasim bin
Tsabit berkata, "Kata 'kadzaaka', maksudnya adalah bujukan dan

perintah untuk berhenti dari suatu perbuatan. Makna inilah yang

dimaksud di tempat ini. Diantara penggunaannya dengan makna

demikian adalah perkataan penya'ir, 'Kadzaaka al qaulu inna alaika

aiban', yakni cukuplah bagimu berbicara maka tinggalkanlah."

Sungguh telah keliru mereka yang mengatakan kata ini merupakan

kesalahan dalam penulisan naskah. Dimana seharusnya adalah

'kafaaka'.

Al Khaththabi berkata, "Janganlah seseorang mengira bahwa

Abu Bakar lebih percaya terhadap Allah daripada Nabi SAW dalam

kondisi tersebut. Bahkan yang membuat Nabi berbuat demikian
adalah belas kasihnya terhadap sahabat-sahabatnya dan meneguhkan

hati mereka. Karena itu adalah perang pertama yang terjadi secara

terbuka. Maka beliau bersungguh-sungguh dalam memasrahkan diri,
berdoa, dan menyerahkan segala kepada-Nya, agar jiwa para

sahabatnya merasa tentram. Sebab para sahabatnya mengetahui bahwa
permohonan Nabi SAW akan dikabulkan. Ketika Abu Bakar

mengucapkan perkataannya, maka beliau SAW menghentikan

permohonannya. Beliau pun mengetahui doanya telah dikabulkan
karena Abu Bakar telah mendapatkan dalam dirinya kekuatan dan

ketentraman. Oleh karena itulah Nabi SAW mengiringi dengan

perkataannyu, iJ;jr ifu ltcetompok itu akan dikalahkan). Demikian

pemyataan Al Khaththabi secara ringkas.

Ulama selainnya berkata, "Nabi SAW pada saat itu berada

dalam tingkatan khauf (takut). Ini adalah kondisi shalat paling

sempurna. Bisa saja menurut beliau SAW kemenangan tidak dicapai

saat tersebut. Karena janji kemenangan dari Allah tidak disebutkan

secara pasti dalam peristiwa itu. Bahkan janji Anah bersifat umum."
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Pandangan inilah yang tampak dari perbuatan Nabi SAW. Sementara

itu, sekelompok orang yang menisbatkan diri kepada kalangan Sufi,

telah melakukan kekeliruan fatal dalam masalah ini, dan tak perlu

dihiraukan. Mungkin Al Khaththabi hendak mensinyalir kekeliruan

yang dimaksud.

?"-st o$:t!;Jr {:a*' ,Jf i3 a'-r* @etiau ketuar dan

mengucapkan, "Sungguh kelompok itu akan dikalahkan dan merekn

akan berbalik kebelakang [mundurJ "). Dalam riwayat Ayyub, dari

Ikrimah, dari Ibnu Abbas; Ketika turun ayat'sungguh kelompok itu

akan dikalahkan dan mereka berbalik kebelakang'. lJmar berkata,

"Kelompok mana yang dikalahkan?" Dia berkata, 'Ketika perang

Badar, aku melihat Rasulullah melompat dengan pakaian besinya, lalu

mengucapkan; sungguh kelompok itu akan dikalahkan." Riwayat ini
dikutip Ath-Thabarani dan Ibnu Mardawaih. Dia mengutip pula dari

hadits Abu Hurairah RA, dari Umar, "Ketika turun ayat ini aku

berkata, 'Wahai Rasulullah SAW, kelompok mana yang akan

dikalahkan? "' Lalu disebutkan seperti di atas.

Keterangan ini mendukung pernyataan saya terdahulu, bahwa

Ibnu umar menerima hadits ini dari Umar. Kemudian pa9u

pembahasan tentang tafsir akan disebutkan dari Aisyah *, K1U;j

G:'t zbr)r 5.1';:i"e;-re 151'1 (Turun di Makkah saat aku masih kecil

sedang bermain-main [ayat|, 'Bahkan hari kiamat wahu yang
dij anj ikan bagi mereka'. "

5. Bab

. I g z t -. o, o l, o, 7o, ,. c r'J o ' o

# .r:r;- ortlJt ;* ,6t u J'; q'ry ^fr fft le *
c .c /

)J-). Je
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3954. Dari Abdul Karim, dia mendengar Miqsam (mantan

budak Abdullah bin Al Harits) menceritakan dari Ibnu Abbas, bahwa
dia mendengarnya berkata, "Tidaklah sama orang-orang yang duduk-
duduk (tidak turut) di antara orang-orang mulcrnin", dari perang

Badar, dan orang-orang yang keluar perang Badar.

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian dinukil semua periwayat naskah Shahih
Bukhari tanpa mencantumkan judul. Sementara dalam kitab Syarah
Bukhari oleh Syaikh kami Ibnu Mulaqqin disebutkan "Bab
Keutamaan Orang yang Turut Perang Badar". Lalu sebagian penyalin
naskah mengikutinya. Tapi sikap ini tidak benar, karena judul yang
sama juga akan disebutkan oleh Imam Bukhari, dan tidak ada alasan
untuk mengulangnya.

Imam Bukhari mengutip hadits pada bab ini dari Ibrahim bin
Musa, dari Hisyam, dari Ibnu Juraij, dari Abdul Karim, dari Miqsam,
dari Ibnu Abbas. Abdul Karim yang dimaksud adalah Al Jazari. Hal
ini dijelaskan Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur yahya

bin Sa'id Al Umawi dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abdul Karim Al
J azai menceritakan kepadaku. . . "

Setingkat dengan Abdul Karim Al Jazai yang juga
meriwayatkan dari Miqsam dan dinukil darinya oleh Ibnu Juraij,
seorang periwayat bemama Abdul Karim bin Abu Al Mukhariq, dia
adalah periwayat yang lemah. Imam Bukhari tidak pernah mengutip
riwayat darinya hingga kepada Nabi SAW.

Adapun Miqsam adalah Abu Al Qasim (mantan budak Ibnu
Abbas). Pada dasamya dia adalah mantan budak Abdullah bin Al
Harits Al Hasyimi. Hanya saja disebut mantan budak Ibnu Abbas,
karena senantiasa menyertai Ibnu Abbas. Dia tidak memiliki riwayat
dalam Shahih Bukhari selain hadits yang satu ini. Penjelasannya akan
disebutkan pada tafsir surah An-Nisaa'.

40 -FATHUL BAARI



6. Jumlah Personil Pasukan Kaum Muslimin pada Perang Badar

* U.t;6'-';U-t Jtt :,tSt JL

3955. Dari Al Bara', ia berkata, "Aku ai*ggup trrit Urr.*u
Ibnu lJmar..."

t;" orrdt otti )i. ?;',;L'i.tj (t '-;*t,r Su ,tSt ,e

*";'6{r?: ,* 'ru\\';,,*, ,* t*'rx.
3956. Dari Al Bara', dia berkata, "Aku dan Ibnu Umar dianggap

kecil pada perang Badar. Adapun kaum Muhajirin pada perang Badar
be{umlah 60 orang lebih. Sedangkan kaum Muhajirin berjumlah 240
orang lebih."

t .z c 'e 1a.
.-,1>,-ol iJ->(':

o f':o
,)l>r-pl oJ-9

1 ' ,,',
Y :rt'-Jt Ju l,'iL* i j

JJ

4̂t)lJ-e

3957. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara. RA
berkata, "Sahabat-sahabat Muhammad yang turut daram perang Badar
menceritakan kepadaku, bahwa mereka sejumlah sahabat-sahabat
Thalut yang ikut menyeberangi sungai bersamanya, yaitu 310 orang
lebih." Al Baraa' berkata, "Tidak, demi Allah, tidak ada yang
melewati sungai bersamanya melainkan seorang mukmin."
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*ryi' ,,l." -Uacbi(? :Js.t)t,f Ga\sri c
t:l:':v ,-!ttitb 7t .>i :: & )n =*i;l-Li 

L'^;s

:y tX;'p at:a. ,iy'i \\*'r)Q {s ,'#r ;
3958. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara', dia berkata, "Kami

sahabat-sahabat Muhammad SAW, kami menceritakan bahwa jumlah
peserta perang Badar adalah sama dengan jumlah sahabat-sahabat

Thalut yang melewati sungai bersamanya. Tidak ada yang melewati
(sungai) bersamanya kecuali seorang mukmin, mereka be{umlah 310
orang lebih."

ac->i oiL:"# k ,JvA ir q),t;t ,f 6o1.o_ri?

iJ t:ir:v'uyt cju 7*i r\ p "^;:a.j iu o>,i ,r;.

b'i \t,* ;jc r1j ,4r
3959. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara', dia berkata, ..Kami

menceritakan bahwa peserta perang Badar adalah 310 orang lebih,
sama dengan jumlah sahabat-sahabat Thalut yang menyeberangi
sungai bersamanya, dan tidak ada yang menyeberang bersamanya,
kecuali seorang mukmin."

Keteranqan Hadits:

(Bab jumlah personil pasukan kaum muslimin pada perang
Badar). Maksudnya, mereka yang ikut perang bersama Nabi SAW,
dan yang diikutkan dengan mereka.

to.toj, -i;t (Aku dianggap kecil). Maksud Al Bara', kejadiannya

berlangsung saat perang akan dimulai, yaitu dihadapkan kepada Nabi
SAW personil pasukan yang akan terjun ke medan perang, lalu beliau
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menolak mereka yang belum berusia baligh. Inilah kebiasaan Nabi

SAW pada setiap peperangan.

* i.t: Si lltcu dan lbnu Umar).Iyadh berkata, "Pernyataan ini

ditolak oleh perkataan Ibnu lJmar, *l;;- o'.;bj,;t (Aku dianggap

kecil pada perang Uhud). Pernyataan serupa juga dikemukakan Ibnu

At-Tin disertai penekanan bahwa berita Ibnu Umar tentang dirinya

lebih patut dipegang daripada berita Al Bara' tentang dia.

Kritikan ini tidak dapat diterima, karena tidak ada kontradiksi

antara kedua riwayat itu. Bisa saja Ibnu Umar dianggap belum cukup

umur pada saat perang Badar, demikian juga ketika perang Uhud.

Bahkan asumsi ini dinyatakan secara tegas oleh Ibnu Umar sendiri.

Katanya, dia mengajukan dirinya pada perang Badar dalam usia 13

tahun dan dianggap masih kecil, lalu mengajukan diri pada perang

Uhud dalam usia 14 tahun, tetapi dianggap belum cukup umur juga.

Masalah ini akan dipaparkan pada kisah perang Khandaq.

Kemudian saya menemukan dalam riwayat Ibnu Abi Syaibah

dari jalur Mutharrif, dari Abu Ishaq, dari Al Bara', seperti hadits pada

bab di atas, dan pada bagian akhimya ditambahkan, t:r-ii VVt (Lalu

kami turut serta pada perang Uhud). Jika yang dimaksud dengan

kalimat 'kami turut serta' adalah Al Bara' sendiri dan bukan Ibnu
IJmar, maka mungkin diterima. Namun, jika maksudnya adalah Ibnu
Umar juga, maka keterangan dalam kitab Shahifr lebih benar.

Hadits kedua dalam bab ini, dinukil lmam Bukhari melalui
Mahmud, dari Wahab, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al Bara'.
Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu Ghailan. Sedangkan Wahab

adalah Ibnu Jarir bin Hazim. Dalam salah satu naskah disebutkan;

Wahab bin Jarir.

*t'r-)t ;ri (Dari Al Bara). Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih

-dalam 
Musnad-nya- dari Wahab bin Jarir, dengan sanad-nya,

disebutkan; Aku mendengar Al Bara'.
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'a*, 
,rb fr :{, t'i o:fA:lt o€ I (Adapun kaum Muhajirin pada

perang Badar berjumlah 60 orang tebih). Demikian yang terdapat

dalam riwayat ini. Namun, akan disebutkan pada akhir pembahasan

perang ini bahwa jumlah mereka 80 orang atau lebih. Cara

menggabungkan kedua versi ini akan disebutkan di tempat tersebut.

Adapun keterangan dalam riwayat Ya'qub bin Sufyan, dari

murs al Ubaidalr As-Salman i, t'\ t urb t jC').*l'li b1 lsesun gguhny a

Anshar berjumlah 270 orang), tidaklah akurat. Al Hakim
meriwayatkan dari jalur Abdul Malik bin Ibrahim Al Jasari, dari

Syu'bah, berkenaan dengan hadits ini, ;rjj tJ? t-iL? i-r16t'ot
(Sesungguhnya kaum muhajirin berjumlah 80 orang lebih). Namun,

keterangan ini jelas tidak benar, karena semua murid Syu'bah sepakat

menukil seperti keterangan dalam Shahih Bukhari.

#ut';rlttit 4'la,'\r1 (Kaum Ashar berjumlah 240 orans

lebih). Kata 'nayyf atalu naif adalah angka-angka yang terdapat di
antara dua bilangan puluhan. Pada riwayat pertama disebutkan dengan

lafazh 'naifan' (diberi baris fathah di akhir) karena kedudukannya

sebagai khabar (predikat). Lalu pada riwayat kedua disebutkan

'naifun' (diberi baris dhammah di akhir) karena kedudukannya

sebagai khabar bagi mubtada' (subjek) yang tidak disebutkan secara

tekstual. Kemudian dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan 'naifan'
pada keduanya. Hal ini cukup jelas dan demikian yang tercantum

dalam riwayat Syubah tentang jumlah kaum Muhajirin dan Anshar.

Maka jumlahnya adalah seperti dalam riwayat Zuhair, Israil, dan

Sufyan, bahwa mereka terdiri dari 310 orang lebih. Hanya saja jumlah

lebihnya itu tidak disebutkan dengan jelas.

Pada bab yang lalu disebutkan bahwa dalam hadits Umar yang

dikutip Imam Muslim jumlahnya adalah 19. Namun, Abu Awanah dan

Ibnu Hibban meriwayatkan melalui sanad yang sama dengan Imam

Muslim, 'bidh'ata asyar ' (sepuluh lebih). Dalam riwayat Al Bazzar

dari hadits Abu Musa, "317 orang." Imam Ahmad, Al Bazzar, dan
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Ath-Thabrani, menukil dari Ibnu Abbas, "Peserta perang Badar

berjumlah 313 orang." Demikian juga dikutip Ibnu Abi Syaibah dan

Al Baihaqi dari riwayat Ubaidah bin Umar. As-Salmani adalah

seorang tabi'in senior. Maka sebagian menyebutkan hadits itu secara

maushul (bersambung) dengan menyebutkan Ali RA.

Jumlah yang disebutkan terakhir inilah yang masyhur dikutip

dari Ibnu Ishaq dan sejumlah pengamat peperangan Nabi SAW.

Namun dikatakan, telah dinukil juga dari Ibnu Ishaq dengan jumlah

314 orang. Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari mursal Abu Al
Yaman Amir bin Al Hauzani, dan dinukil dengan sanad yatgmaushul

oleh Ath-Thabarani serta Al Baihaqi, dari jalur lain, dari Abu Ayyub

Al Anshari, dia berkat a, Jt +i )U. dt'*t Y n,' ,J2 ior J't j er
,o{; r1\rbt ti\w n{',5,6 j ,'$';'-# ktrt ivits e;,;/},r1'rnr :yb\
'fc z;3') 

,$u,ir6'a:',rr'cJ^a 
o'):rt;;- e')'i f; * &j &6 (Rasuluuah

SAW keluar menuju Badar, lalu bersabda kepada sahabat-

sahabatnya, 'Hitunglah jumlah kalian'. Maka mereka mendapati

bahwa jumlah mereka 314 orang. Lalu Nabi SAW kembali bersabda,
'Hitunglah jumlah kalian'. Mereka pun menghitungnya dan saat itu
seorang laki-laki datang menunggang untanya yang lemah. Maka

genaplah jumlah mereka 315 orang).

Al Baihaqi meriwayatkan pula ---dengan sanad yang hasan-
dari Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata, Ar ,ri :" nt J':-t e'r
';* z#') !,;ti &s sT. ii *i f @asutuilah SAW ketuar pada

perang Badar dan bersamanya 315 orang). Namun, riwayat ini tidak

bertentangan dengan yang sebelumnya. Karena kemungkinan angka

315 tidak termasuk Nabi SAW dan laki-laki yang baru tiba. Adapun
jumlah yang menyebutkan 319 orang, kemungkinan termasuk mereka

yang tidak masih kecil dan tidak diizinkan ikut berperang, seperti Al
Bara', Ibnu Umar, dan juga Anas.

lmam Ahmad meriwayatkan melalui sanad yang shahih, dai,

Anas, bahwa dia ditanya, )i.',f '*i G|: ilul {tU. c;W'$ (Apakah
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engkau turut serta dalam perang Badar? " Beliau menjawab,
"Dimana aku absen dari perang Badar? "). Seakan-akan saat itu dia

melayani Nabi SAW sebagaimana dinukil darinya bahwa dia melayani

Nabi SAW selama 10 tahun. Hal ini mengisyaratkan bahwa awal mula

dia melayani Nabi SAW adalah sejak kedatangan beliau di Madinah.

Seakan-akan Anas keluar bersama Nabi SAW ke Badar. Atau

mungkin juga keluar bersama pamannya yang sekaligus ayah tirinya
Abu Thalhah. As-Suhaili meriwayatkan bahwa ada 70 jin yang ikut
hadir bersama kaum muslimin. Sedangkan jumlah kaum musyrikin

adalah 1.000 orang. Menurut sumber lain, jumlah mereka 750 orang,

bersama 700 unta dan 100 kuda. Temasuk dalam hal ini Jabir bin
Abdullah. Abu Daud meriwayatkan melalui sanad yang shahih darl

Jabir, ):4 {H C6)\ rr-lJr &i * (Aku memberikan air kepada

sahabat-sahabatku pada perang Badar).

Selanjutny1 agar diketahui bahwa tidak semua jumlah tersebut

terjun langsung ke medan perang, bahkan yang terlibat langsung

diantara mereka hanya berjumlah 305 atau 306 orang, seperti yang

diriwayatkan Ibnu Jarir.

Akan disebutkan dari hadits Anas bahwa putra bibinya (Haritsah

bin Suraqah) keluar sebagai pengintai pada perang Badar dan saat itu
dia masih anak-anak. Lalu dia terkena panah hingga meninggal dunia.

Ibnu Jarir menukil dari hadits Ibnu Abba s, 
'tl$ 

!V;r$ 
tig )U.'Jht oi

)+: (Sesungguhnya peserta perang Badar berjumlah 306 laki-laki).

Hal ini dijelaskan Ibnu Sa'ad, dia berkala,'*'i ^jt"D'3 tiJ ft1,
(Mereka berjumlah 305 orang). Seakan-akan mereka tidak

memasukkan Rasulullah SAW dalam jumlah tersebut. Untuk itu,

dapat digabungkan bahwa 8 orang dimasukkan sebagai peserta perang

Badar, tetapi tidak ikut berperang. Hanya saja Rasulullah memberikan

bagian rampasan kepada mereka, karena mereka tidak ikut serta

disebabkan adanya hal-hal darurat yang tidak dapat dihindari.
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Diantara mereka adalah Utsman bin Affan yang harus tinggal
merawat Ruqayyah binti Rasulullah SAW (yang sedang sakit yang

menyebabkan kematian) atas izin beliau. Diantaranya juga, Thalhah
dan Sa'id bin Zaid yang diutus untuk memata-matai rombongan
dagang Quraisy. Ketiga orang ini berasal dari golongan Muhajirin.
Abu Lubabah dipulangkan dari Ar-Rauha' dan ditunjuk untuk
mengendalikan situasi di Madinah. Ashim bin Adi ditunjuk untuk
memimpin penduduk Al Aliyah. Al Harits bin Hathim menjadi
pemimpin bani Amr bin Auf. Al Harits bin Ash-shamah terjatuh di
Ar-Rauha' dan patah sehingga dikembalikan ke Madinah. Demikian
juga Khawwat bin Jubair. Mereka inilah yang disebutkan Ibnu Sa'ad.

Ulama selainnya menyebut nama Sa'ad bin Malik As-Sa'idi
(bapaknya Sahal) meninggal dalam perjalanan. Di antara mereka yang
diperselisihkan apakah turut dalam perang Badar atau dikembalikan
karena suatu kebutuhan, adalah Sa'ad bin Ubadah. Keberadaannya
sebagai peserta perang Badar disebutkan oleh Imam Muslim. Begitu
pula Shabih (mantan budak Ahihah) konon kembali karena sakit.
Sebagian sumber mengatakan bahwa Ja'far bin Abu Thalib termasuk
mereka yang mendapatkan bagian rampasan perang sebagaimana yang
dinukil Al Hakim.

'.'jU, 
?6bii"to 1s"ir*lah sahabat-sahabat Thalut). Dia adalah

Thalut bin Qais dari keturunan Benyamin bin ya'qub (saudara
kandung Yusuf bin Ya'qub AS). Dikatakan dia adalah seorang
penyiram tanaman, dan ada pula yang mengatakan profesinya adalah
penyamak kulit.

ittrj | (Tidak, demi Allah). Ini adalah pelengkap bagi kalimat

yang tidak disebutkan secara tekstual. Mungkin kalimat itu suatu
klaim atau bisa juga dalam bentuk pertanyaan. Misalnya; Apakah
sebagian mereka bukan mukmin? Maka dijawab; Tidak, demi Allah!
Kemungkinan juga kata'laa' (tidak) di sini hanya bersifat tambahan.
Adapun fungsi sumpah tersebut adalah untuk memberi penekanan.

FATTIUL BAARI - 47



Kisah rhalut dan Jalut disebutkan Allah dalam Al eur'an dalam
surah Al Baqarah. Menurut pakar sejarah bahwa sungai yang
diseberangi Thalut dan bala tentaranya adalah sungai urdun
(Yordania). Adapun Jalut adalah seorang raja yang diktator dan
angkuh. Sebelumnya, Thalut menjanjikan bagi siapa yang membunuh
Jalut, akan dinikahkan dengan putrinya dan diberi bagian dari
kerajaannya. Maka Jalut dibunuh oleh Daud. Akhirnya, Thalut
menepati janjinya dan kedudukan Dawud menjadi besar di kalangan
bani Israil. Namun, kemudian Dawud melepaskan kekuasaannya
setelah niat Thalut berubah dan bermaksud membunuh Dawud, tetapi
tidak berhasil. setelah itu Thalut bertaubat dan melepaskan kerajaan,
lalu keluar sebagai mujahid bersama orang-orang keturunannya
hingga semuanya menjadi syahid. Muhammad bin Ishaq menyebutkan
kisah Thalut secara panjang lebar dalam kitab Al Mubtada'.

7.Doa Nabi SAW untuk Kebinasaan Kaum Kafir euraisy;
Syaibah, Utbah, Al Walid, dan Abu Jahal bin Hisyam

+\t,*Ut'J:i;-"r :ju & ir ,fr:y/. lr * r
.-:'alL', ,aL', ; A* ,p ,,1:j i i 'u 

eu 
^;At &)vJ-.Jl

'&Ui:) S :r, 
;*A1V 

; * e?, ;*; / lJ, rar"
.$G 6; otsj L^b' ,i* u ;.k

3960. Dari Abdullah bin Mas'ud RA, dia berkata, ,,Nabi SAW
menghadap Kabah dan mendoakan kecelakaan bagi sekelompok
kaum Quraisy; (yaitu) Syaibah bin Rabi,ah, Utbah bin Rabi,ah, Al
walid bin Utbah, dan Abu Jahal bin Hisyam. Aku bersaksi dengan
nama Allah, sungguh aku telah melihat mereka bergelimpangan dan
berubah karena matahari, saat itu matahari sangat panas."
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Keterangan Hadits:

(Bab doa Nabi SAI4 untuk kebinasaan kaum kafir Quraisy;
Syaibah, Utbah, Al l{alid, dan Abu Jahal). Maksudnya, doa beliau

SAW ketika berada di Makkah. Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang bersuci yang disebutkan Imam Bukhari dari

hadits Ibnu Mas'ud dengan redaksi yang lebih lengkap. Imam Bukhari

mengutip hadits yang dimaksud pada pembahasan tentang bersuci,

karena kisah usus unta yang diletakkan dipunggung orang shalat dan

shalatnya tidak batal. Lalu dia menyebutkannya dalam pembahasan

tentang shalat untuk dijadikan dalil bahwa bersentuhan dengan wanita

saat shalat tidak merusak shalat. Kemudian disebutkan pada

pembahasan tentang jihad pada bab "Memohon Kecelakaan bagi

Orang-orang Musyrik". Selanjutnya disebutkan dalam pembahasan

tentang jizyah (upeti) untuk dijadikan dalil bahwa jasad orang-orang

musyrik tidak dapat dijadikan penebus. Disebutkan juga dalam kitab

Al Mab ars (Pengutusan sebagai Nabi) pada bab "Apa yang Didapati

Kaum Muslimin dari Kaum Musyrikin di Makkah."

Adapun kalimat, 'Aku bersal<si dengan nama Allah', artinya aku

bersumpah atas nama Allah. Dia bersumpah untuk menguatkan

beritanya. Sedangkan kalimat 'mereka berubah karena matahari',
yakni warna mereka berubah menjadi kehitam-hitaman, atau jasad

mereka berubah karena membengkak. Penyebab perubahan ini
dijelaskan oleh kalimat berikutnya, yaitu "Saat itu matahari sangat

panas".

8. Pembunuhan Abu Jahal

i,j FC/
rJ-r lj e: t{l .tl 4l a:-e at O4t iul -\c ;f

l ll?.' ,t / a 
'r.r;',: 

,o/
.o-9 J:; ,Ft ,y J^rl Js :Jfi

0- e ?

ce f
vt Ju;
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3961. Dari Qais, dari Abdullah RA, sesungguhnya dia datang

kepada Abu Jahal yang sedang meregang nyawa pada perang

Badar. Abu Jahal berkata, "Apakah lebih celaka dari seorang laki-laki
yang telah kalian bunuh?"

ht ;-Ut,lo,JG&?nt €.,, fi *"'#tir;;r:" *
o1 t...1 ,c / tr..1io,i ^,o, t|,., .z lic.cz
.r5 or>ei )rr.*-, it3au fJi# ;t y 6'k i ,*i
:Ju ^y,L, *G ,io tF I U:rt :)ts c'>j !- J;' Ct

t'ol;'g ',,ti ,f ,'ti \;#, ,lL't'J';
fJiF I ui ,;;"i ';i';GI

3962. Dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas RA, dia berkata,

"Nabi SAW bersabda, 'Siapakah yang mau melihat apa yang
dilakuknn Abu JahalT' Ibnu Mas'ud berangkat dan mendapatinya
telah ditebas oleh dua putra Arfa' hingga kaku. Dia berkata, 'Apakah

engkau Abu Jahal?"' Dia berkata, "Dia memegang jenggotnya, lalu
berkata, 'Apakah di atas seorang laki-laki yang kalian bunuh?' atau
'seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya?"'

Ahmad bin Yunus berkata, "Engkau Abu Jahal?"

t o t ,1, .rro tt 
' , o1 I .1a -

J{ --rl Li.---l gt^J-, ki-t-- )u;ies;i,st ur
ia.

.Ji-,.'>
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3g63.Dari Sulaiman At-Taimi, dari Anas RA, ;;:
"Nabi SAW bersabda pada perang Badar, 'Siapa yang melihat apa
yang dilakukan Abu Jahal? ' Ibnu Mas'ud berangkat dan
mendapatinya telah ditebas dua putra Afra' hingga kaku. Dia
memegang jenggotnya dan berkata, 'Engkau Abu Jahal?'. Dia berkata,
'Apakah di atas seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya?' atau dia
mengatakan,'Kalian bunuh?'

Ibnu Al Mutsanna menceritakan kepada kami, Mu,adz
mengabarkan kepada kami, Sulaiman menceritakan kepada kami,
Anas bin Malik mengabarkan kepada kami... seperti itu.

i C.v c:ryd' /.'-,*;'*i*
. 

,, 
o.,

.ot-b'6)u_y *.{ e
3964. Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, dia berkata,

'Aku menulis dari Yusuf bin Al Majisyun, dari Sharih bin Ibrahim,
dari bapaknya, dari kakeknya, tentang perang Badar', yakni hadits dua
putra Afra'.

Keteransan Hadits:

Mayoritas periwayat kitab shahih Bukhari menyebutkan judul
bab di atas (maksudnya, bab "Doa nabi Untuk Kecelakaan Kaum
Kafir Quraisy''). Namun, hal itu tidak tercantum pada riwayat Abu
Dzar dai Al Mustamli dan Al Kasymihani. pencantumannya lebih
tepat karena hadits-haditsnya tidak memiliki kaitan dengan bab
"Jumlah Personil Pasukan Kaum Muslimin pada perang Badar." Lalu
dalam riwayat selain Abu Dzar 

-sesudah 
hadits bab itu- disebutkan

satu bab lagi dengan judul "Pembunuhan Abu Jahal", dan bab ini tidak
terdapat dalam riwayat Abu Dzar. Nampaknya, dalam hal ini versi

, 
ju ;rr * i ,*'*
,/ c / i o. .

:o r y.t"* et;\
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Abu Dzar lebih tepat, karena di dalamnya disebutkan kisah

pembunuhan selain Abu Jahal. Oleh karena itu, lebih tepat disatukan

dengan bab "Doa Nabi SAW untuk Kebinasaan Kafir Quraisy."

Berdasarkan keterangan ini maka bab "Doa Nabi SAW untuk

Kebinasaan Kafir Quraisy''memuat 13 hadits, yaitu:

Kedua dan Ketiga, masing-masing adalah hadits Ibnu Mas'ud

dan Anas tentang pembunuhan Abu Jahal.

Hadits Ibnu Mas'ud dinukil Imam Bukhari dari Ibnu Numair,

dari Abu Usamah, dari Ismail, dari Qais. Ibnu Numair yang dimaksud

adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. Imam Bukhari tidak

sempat bertemu dengan bapaknya Ibnu Numair. Sedangkan Ismail
pada saat itu adalah Ibnu Abi Khalid. Adapun Qais adalah Ibnu Abi
Hazim. Dengan demikian, periwayat dalam sanad hadits ini semuanya

tergolong ulama Kufah.

lt * $ (Dari Abdultah). Dia adalah Ibnu Ma'sud.

"p, ?) tr U.1 ;i ^fi 
gesungguhnya dia datang kepada Abu

Bakar yang sedang meregang nyawa). Seakan-akan Abu Jahal telah

ditebas dengan pedang dalam perang itu hingga jatuh tersungkur

sebagaimana yang akan dijelaskan.

L;bi]-; :{t2 iiA (Abu Jahat berkata, "Adakah yang lebih

celaka..."). Dalam kalimat ini terdapat bagian yang tidak disebutkan

secara redaksional, seharusnya adalah; Dia mengatakan kepada Abu

Jahal perkataan untuk melampiaskan dendamnya. Maka Abu Jahal

menjawab dengan perkataannya itu. Penjelasan masalah ini tercantum

dalam riwayat Amr bin Maimun yang dikutip Ath-Thabarani dari Ibnu

Mas'ud, dia berkata, Lj )t \:t;r'6i t',.i;! ,$;-t' 
):i. ?:i ,fr u.1 *.,ii

'i"i'ni fj| €.Vi wrs ila lirr Srii (Aku mendapati Abu Jahal pada

perang Badar dalam keadaan tersungkur. Aku berkata, 'Wahai musuh

Allah. Sungguh Allah telah menghinakanmu'. Dia berkata, 'Mengapa

Dia menghinakanku dari seorang laki-laki yang dibunuh kaumnya'.).
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Ini pula yang menjadi penafsiran perkataannya, "Apakah lebih celaka

dari seseorang yang dibunuh kaumnya."

Kata a'madu berasal dari kata 'amada yang bermakna celaka

dan binasa. Dikatakan, "a'mada al ba'iir", artinya unta itu bengkak

pada punuknya karena muatan. Itu adalah kiasan akan kebinasaan.

Sebagian berkata, "Maknanya, punuk unta membengkak lalu

dibebankan padanya muatan berat sehingga pecah dan keluar

lemaknya." Pendapat lain mengatakan bahwa kata a'mada artinya

takjub. Ada pula yang mengatakan artinya marah. Sebagian lagi

berkata, "Maknanya adalah apakah lebih dari seorang tuan yang

dibunuh kaumnya." Pendapat ini dikemukakan Abu Ubaidah.

Disebutkan bahwa Abu Ubaidah menukil dari orang-orang Arab
perkataan "A'mada min kulli mahqin", artinya adakah tambahan atas

sesuatu yang telah dikurangi timbangannya?

Dalam kitab Al Maghazi karya Ahmad bin Muhammad bin
Ayyub disebutkan; Aku berkata kepada Ibnu Ishaq, "Apakah makna

'maa a'mada min rajulin'? Dia berkata, 'Maksudnya, bukankah ia

hanyalah seorang laki-laki yang telah kamu bunuh?" Dalam riwayat
Al Kasymihani dari hadits Ibnu Mas'ud disebutkan aghdar (lebih

khianat) sebagai ganti kata a'mada. Kalau versi ini akurat maka tidak
ada lagi yang dipermasalahkan.

F: yh, e}t Jtt,j$'&r:r, Ul'q gesungguhnya Anas

menceritakan kepada mereka. Dia berkata, "Nabi SAW bersabda...").

Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Yahya Al Qaththan dari Sulaiman

At-Taimi disebutkan bahwa Anas mendengarnya dari Ibnu Mas'ud.

Adapun lafazhyang dinukil dari Anas, ,)T.,''i- *'t * a' op H' j,;
islh u -r7o ri;r rif ,tiili6 -:11i':;'dt ,t"6- 

''itl r,k ,rri *l:5.uu
.o, t o, .la ,,.L++ oi-?te ,ou:*! Q,labi SAW bersabda pada perang Badar,

"Si'apatratt 
yang menyampaikan kepada kami berita tentang Abu

Jahal?' dia -yakni Ibnu Mas'ud- berkata, 'Aku pun berangkat.
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Ternyata dua putra Afra' telah mengelilinginya dan memukulinya

dengan pedang. Alat pun memegang jenggotnya...').

:P i.t'Jf,Jti (bnu Mas'ud berangkat). Dalam riwayat Ibnu

Khuzaimah -dan dari jalurnya dinukil Abu Nu. ajP di kitab Al

Mustakhraj- disebutkan, ;tUr-l , Ji :s'9i,.-,,)i il' Jui "Ibnu Mas'ud

berlrata, 'Aku!' lalu dia berangkat).

tt.7Ab t 13.1 (Dua putra Afraa). Keduanya adalah Mu'adz dan

Mu'awwidz, sebagaimana yang akan dijelaskan.

t7. ,p (Hingga kalat).Maksudnya, meninggal dunia. Demikian

penafsiran para ulama terhadap kata'barada' (dingin) di tempat ini.

Sementara dalam riwayat As-Samarqandi yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, !; o-!- thtngga tersunglar), yakni terjatuh. Demikian

juga dalam riwayat Imam Ahmad dari Al Anshari dari At-Taimi.
Menurut Iyadh, riwayat As-Samarqandi lebih tepat. Sebab Abu Jahal

masih sempat berbicara dengan Ibnu Mas'ud. Kalau saja dia telah

meninggal, lalu bagaimana dia dapat berbicara?

Akan tetapi, kemungkinan makna 'hatta barada', adalah

kondisinya seperti orang yang telah meninggal, hanya tersisa gerakan-

gerakan yang lemah, maka keadaan itu diungkapkan dengan kata

'meninggal', berdasarkan keadaan yang akan dialami sesudahnya.

Mirip dengan ini perkataan mereka tentang pedang sebagai 'bawarid'

(pembunuh). Lalu orang yang terbunuh dengan pedang biasa

dinamakan 'barada' (dingin) karena orang itu tertimpa besi.

Sementara tabiat besi adalah dingin. Ada pula yang berkata, "Makna

kata'barada' adalah melemah dan tenang. Dikatakan,'jaddalfil amri

hatta fatira' (dia bersungguh-sungguh dalam urusan itu hingga

melemah), dan'barada an-nabiz'(golak ldidih] nabidz telah tenang).

\'a:p'dg ,ytii 6t,"ii (Kalian membunuhnya atau seorang laki-

laki yang dibunuh kaumnya). Keraguan pada kalimat berasal dari

periwayat. Menurut penjelasan Ibnu Ulayyah, keraguan tersebut
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berasal dari At-Taimi, seperti akan disebutkan di akhir pembahasan

tentang peperangan. Disamping itu, Ibnu Ulayyah memberi

keterangan tambahan; Sulaiman -At-Taimi- 
berkata, Abu Mljlaz

(seorang tabi'in masyhur) berkata: ,# )gi|b og'*:51+ t;,1'56

(Abu Jahal berkata, "Sekiranya bukan para petani yang

membunuhku."). Maksudnya, pembunuhnya adalah kaum Anshar

yang umrunnya adalah para petani. Hal ini diucapkan Abu Jahal untuk

merendahkan orang yang membunuhnya. Sementara dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, n,fii?'lp'j ls"ktronyo bukan engkau

yang membunuhku), tetapi ini adalah kesalahan dalam penyalinan

naskah.

9J4, w:.1e ti (Engkau Abu Jahal). Demikian yang dinukil

mayoritas periwayat. Sementara dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan, ,* fr Ui (Engkau adalah Abu Jahat). Namun, versi

pertama yang dijadikan pedoman berkenaan dengan hadits Anas ini.
Ismail bin Ulayyah menegaskan dari Sulaiman At-Taimi bahwa

demikianlah yang diucapkan Anas. Penegasan yang dimaksud akan

dikemukakan pada akhir kisah perang Badar, fr | ;.i'\Ui :)ut lOta

berkata, 'anta abaa jahl).Ibnu Ulayyah b"ikutu, Sulaiman berkata,

'Demikian yang diucapkan Anas, yakni dia mengatakan, fi4 | ;.i'c,Ji

'Engkau Abu Jahal'."

Ibnu Khuzaimah -dan dari jalumya dikutip Abu Nu'aim-
meriwayatkan dari Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini) dengan lafazh, ,* fr Ui (Engkau Abu Jahat).

Seakan-akan ini hanyalah perbaikan yang dilakukan sebagian

periwayat. Begitu pula Yahya Al Qaththan mengatakannya. Al Ismaili
mengutip dari jalur Al Maqdami, dari Yahya Al Qaththan, dari At-
Taimi, disebutkan hadits di atas dan di dalamnya, fr, ;.i'c;i. lt
Maqdami berkata, "Demikian Yahya Al Qaththan mengucapkannya."
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Menurut saya, riwayat dengan lafazh, ,fr t;.i:: ti dipahami

berdasarkan dialek mereka yang mencantumkan huruf 'alif disetiap

alchir asma' sittah (kata benda yang enam)l pada semua posisi dalam

kalimat. Seperti kalimat, "inna abaaka wa abaa abaaha."2

Menurut sebagian ulama, kata abaa berada pada posisi nashb

(posisi dimana huruf akhir suatu kata diberi bais fathaft) dengan

menyisipkan kata lain. Sehingga seharusnya kalimat itu berbunyi,

"anta a'nii abaa jahf' (engkau, maksudku Abu Jahal). Namun,

pandangan ini diingkari Ibnu ArTin. Sebab penyisipan kata seperti itu

hanya diperbolehkan jika dalam kalimat terdapat beberapa kata yang

berfungsi sebagai sifat.

Ad-Dawudi berkata, "Seakan-akan Ibnu Mas'ud sengaja

menyindir untuk membuat murka Abu Jahal dan meremehkannya."

Namun, pernyataan ini cukup jauh.

Ada pula yang berpendapat bahwa kata'anta' berkedudukan

sebagai subjek untuk predikat yang tidak disebutkan dalam kalimat.

Sedangkan kalimat 'aba jahl' berada pada posisi munaadaa (kata
yang dipanggil), yang kata panggilnya (adaat an-nidaa') tidak
disebutkan. Dengan demikian kalimat tersebut adalah; Engkau yang

terbunuh wahai Abu Jahal. Ibnu Mas'ud sengaja berkata demikian

kepada Abu Jahal untuk mengecamnya dan melampiaskan

dendamnya. Karena Abu Jahal selalu menyiksa Ibnu Mas'ud ketika di
Makkah.

disebutkan;

' Yang dimaksud dengan kata benda yang enam adalah; ab, akh, ham, dzu, fu, darr
haan. Dinamakan kata benda yang enarq karena keenam kata ini memiliki sifat
yang saru dalam kalimat jika disambung dengan kata lain, yakni tanda 'dhammah'
pada huruf akhirnya diganti dengan huruf waw, tanda 'fathah' diganti dengan huruf
alif, dan tanda' kasra h' diganti dengan hurufya'-peneq'.
2 Menurut ketentuan yang umurrl kalimat itu seharusnya berbunf, "inna abaaka wa
abaa abiiha"-penerj.
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berkata, "Aku mendapatinya di akhir-akhir nafasnya. Maka aku
meletakkan kakiku di atas lehernya dan berkata, 'Allah

menghinakanmu wahai musuh Allah'. Dia berkata, 'Mengapa Dia
menghinakanku? Apakah lebih celaka seorang laki-laki yang telah
kalian bunuh?').

Sejumlah orang dari bani Makhzum mengklaim bahwa Abu
Jahal berkata kepada Ibnu Mas'ud, tLJ ,-rf;4r gr)S-">$$U
(llrahai penggembala kambing, sungguh aku sedang menaiki
pendakian yang sulit). Ibnu Mas'ud berkata, -4 

,;i:t o'i:1>r ;
r sl' ytt,iA ,F e,1 !t":ti oii,:;,'& pt * iot & ytl?,,
Li'.i:A tii Il 'n-)1 (Kemudian aku mencopot kepalanya dan

membawanya kepada Rasulullah SAW, lalu aku berkata, 'Inilah
kepala musuh Allah Abu Jahal'. Beliau bersabda, 'Demi yang tidak
ada sesembahan selain Dia?' Beliau menyuruhnya bersumpah untuk
itu).

Dalam kitab Ziyadah Al Maghazi terdapat riwayat Yunus bin
Bukair, dari Asy-Sya'bi, dari Abdurrahman bin Auf, seperti hadits

Anas berikutnya (pada bab di atas), hanya saja dikatakan, bG ,'iLiii
sl, I 'i"Ar ilui'o:r:e'?tit,i61 ;, *t j :yr"l' t:" n' & lt ,:n;
grr:;',>l5y aaflil:,yi'liri laeUau menyuruhnya bersumpah untuk hal

itu. Kemudian Rasulullah SAW memegang tangannya dan pergi
hingga mendatangi tempatnya. Beliau berdiri disamping fiasad Abu
JahalJ dan mengucapkan, 'segala puji bagi Allah yang telah
memuliakan Islam dan pemeluknya' [tiga kaliD.

Sulaiman yang disebutkan pada akhir hadits no. 3963 adalah
Sulaiman At-Taimi yang telah dijelaskan pada hadits sebelumnya.

6'J-rt 
!.O U.;1 Spi (Dikabarkan kepada kami oleh Anas bin

Malik... seperti itu). Lafazh hadits ini dikutip Ibnu Khuzaimah, dan
dari jalurnya dinukil Abu Nu'aim. Dia meriwayatkannya dari
Muhammad bin Al Mutsanna (guru Imam Bukhari pada riwayat ini),
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I' H Lj rJf :st# j.r Sul lttnu Mas'ud berkata, 'Aku wahai Nabi

Allah). Dalam riwayat ini disebutkan juga, *r'cJiJIi ilui (Oia

berkata, 'Aku memegang jenggotnya). Adapun kalimat yang lain

tidak berbeda.

Kalimat "Dia berkata, 'Aku memegang jenggotnya"'

menguatkan riwayat terdahulu oleh Al Ismaili dari jalur Yahya Al
Qaththan, bahwa Anas menukil hadits ini dari Ibnu Mas'ud.

Keempat, hadits Abdurrahman bin Auf tentang dua putra Afra'.
Imam Bukhari mengutipnya melalui Ali bin Abdullah, dari Yusuf bin
Majisyun, dari Shalih bin Ibrahim, dari bapaknya, dari kakeknya. Ali
bin Abdullah yang dimaksud adalah Ibnu Al Madini.

O3-:*r)r f:. ''t:"i-t '*5 (Aku menulis dari Yusuf bin Al

Majisyun). Secara zhahir, dia (Ali bin Abdullah) menulis hadits ini
dari Yusuf bin Al Majisyun, tanpa mendengar langsung darinya.

Riwayat ini telah disebutkan dengan redaksi panjang lebar pada

pembahasan tentang seperlima rampasan perang, dari Musaddad, dari

Yusuf.
io

?ri F e,;l,* eA';r-b (Dari Shalih bin lbrahim dari

bapalcnya). Dia adalah Ibrahim bin Abdunahman bin Auf.

):'i. e.:G V (Dari kakeknya tentang Badar). Maksudnya,

tentang kisah perang Badar.

irriO'oj;.tt-f rf €alot hadits tentang dua putra Afro').

Maksudnya, adalah hadits yang sudah disebutkan pada pembahasan

tentang seperlima rampasan perang, dari Musaddad, dari Yusuf bin Al
Majisyun, dengan sanad yang sama seperti di atas, dan redaksi yang

lengkap. Pada pembahasan mendatang 
-yakni 

bab "Para Malaikat

Hadir dalam Perang lsd41"- akan disebutkan lagi melalui jalur lain

dari Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf secara ringkas.

Ringkasnya, setiap salah seorang dari kedua putra Afra'
bertanya kepada Abdurrahman bin Auf (keberadaan Abu Jahal). Maka
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dia menunjukkan kepada keduanya. Lalu keduanya mendekati dan

berhasil membunuhnya. Di akhir hadits Musaddad disebutkan, t-;Lt
a-.1., "i, \ ':- a o, ta- ,o.. tol.t. t ot,?. o o, tol..t

e .+ Pt y clll \rl-, ..oJl ,ltf 3c.tf ,sa rt*1 g3na.tt /. lt' il tt ,

{Ht I )t' i )6,*'rt'fii ,.t;it G'.t'1 :,56i u'et? (Keduanya

adalah Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh dan Mu'adz lbnu Afro'."
Kemudian Nabi SAW memperhatikan pedang keduanya dan bersabda,

"Kalian berdua telah membunuhnya." Setelah itu Nabi SAW

menyerahkan perlengkapan Abu Jahal kepada Mu'adz bin Amr bin Al
Jamuh).

Afra' adalah orang tua (bapaknya) Mu'adz. Adapun nama

bapaknya adalah Al Harits. Sedangkan Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh

bukan anaknya Afra'. Adapun penyebutannya sebagai putra Afra' di

tempat ini hanya dalam konteks taghlib.t Kemungkinan juga ibu
daripada Mu'awwidz bernama Afra'. Kemungkinan lain, Mu'awwidz
memiliki saudara yang bernama Mts'adz, seperti nama orang yang

bersekutu dengannya dalam membunuh Abu Jahal. Dari sini sebagian

periwayat mengira bahwa Mu'adz yang disebut-sebut membunuh Abu
Jahal adalah saudara Mu'awwidz.

Al Hakim meriwayatkan dari jalur Ibnu Ishaq; Tsaur bin Yazid
menceritakan kepadaku, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Ishaq

berkata pula; Abdullah bin Abu Bakar bin Hazm menceritakan

kepadaku, dia berkata, Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh berkata, "Aku
mendengar mereka mengatakan, 'Tidak ada seorang pun yang

bertahan berhadapan dengan Abu Jahal'. Maka aku menjadikannya

sebagai urusanku dan aku mendekatinya. Ketika datang peluang, aku

menyerangnya dan menebasnya hingga membuatnya tersungkur, lalu

aku ditebas oleh putranya yang bemama Ikrimah hingga tanganku
jatuh." Dia (Ibnu Ishaq) berkata, "Kemudian Mu'adz hidup hingga

zatnan pemerintahan Utsman." Dia berkata, "Lalu Mu'awwidz Ibnu

I Maksud daripada taghlib di sini adalah dominasi suatu kata atas kata lain.
Misalnya dikatakan 'abawain' (dua bapak), padahal maksudnya adalab bapak dan
ibu. Hanya saja kata bapak telah mendominasi kata ibu-penerj.
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Afra' melewati Abu Jahal dan menebasnya hingga membuatnya tak

berdaya dan meregang nyawa. Setelah itu Mu'awwidz melanjutkan

peperangan hingga terbunuh. Tak lama kemudian Abdulah bin
Mas'ud melewati Abu Jahal dan mendapatinya hendak

menghembuskan nafas terakhir... seterusnya seperti di atas."

Keterangan yang diriwayatkan Ibnu Ishaq ini dapat mengumpulkan

hadits-hadits yang ada. Hanya saja menyelisihi keterangan dalam

kitab Ash-Shahih dai, hadits Abdurrahman bin Auf, bahwa dia melihat
Mu'adz dan Mu'awwidz sama-sama menyerang hingga berhasil

merobohkan Abu Jahal.

Menurut Ibnu Ishaq, putra Afra' yang membunuh Abu Jahal

adalah Mu'awwidz, tapi keterangan dalam kitab Shahih menyatakan
putra Afra' yang membunuh Abu Jahal adalah Mu'adz, saudara

Mu'awwidz. Mungkin Mu'adz Ibnu Afra' dan Mu'adz bin Amr bin Al
Jamuh menyerang Abu Jahal, seperti dalam kitab Ash-Shahih, lalu
Mu'awwidz menebasnya hingga benar-benar tak berdaya, dan

kemudian kepalanya dicopot Abdullah bin Mas'ud. Dengan demikian
semua pendapat dapat disatukan.

Penggunakan kata 'keduanya membunuhnya' secara zhahir
menyelisihi hadits Ibnu Mas'ud, bahwa dia mendapati Abu Jahal

masih memiliki sisa-sisa kehidupan. Untuk itu dipahami bahwa
keduanya menebas Abu Jahal dengan pedang mereka hingga tak
berdaya, dan tak tersisa padanya kecuali gerakan seseorang yang baru
disembelih. Pada kondisi demikian, dia didapati Ibnu Mas'ud yang

langsung memenggal lehernya.

Adapun keterangan Musa bin Uqbah dan Abu Al Aswad dari
Urwah, bahwa Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal tersungkur,
sementara perang belum lama berlangsung, dan saat itu Abu Jahal

melindungi diri dengan besi seraya meletakkan pedangnya di pahanya,

tak ada satupun anggota badannya yang bergerak. Abdullah mengira
Abu Jahal berdiam diri karena terluka. Maka dia datang dari arah

belakangnya lalu memegang gagang pedang Abu Jahal dan

menghunuskannya. Setelah itu dia mengangkat topi baja milik Abu
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Jahal dari tengkuknya dan langsung menebasnya hingga kepalanya
jatuh dihadapannya. Hal ini dipahami bahwa dia melakukan hal itu
setelah berlangsungnya dialog antara mereka.

qi"; p a J'ri ei i,ls 
^ft 

,* ?nr ,{, ly ,rri ; U t
orjj; u;i dr ,$ u. J; JG) .'-.t ?'; dfa F'st

c . c . /c z , I z,zz z ,1, c ,;:;; t..l-J. ?-t- t:;r$ 
"i-l' r" :JE (

: . , ri1.,r. i. . tol-,. ,1.to4.) U ry) 4t rJ 41oJt,l J

3965. Dari Ali bin Abu Thalib RA, dia berkata, "Aku orang
pertama yang berlutut di hadapan Sang Rahman untuk berperkara
pada hari kiamat." Qais bin Ubad berkata, "Pada mereka diturunkan,
'Inilah dua golongan yang bertengkar [golongan mukimin dan
golongan kofi]. Mereka saling bertengknr mengenai Tuhan
mereka '. " Dia berkata, "Merekalah yang duel pada perang Badar.
Hamzah, Ali, dan Ubaidatr 

-atau Abu Ubaidah- bin Al Harits,
dengan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al Walid bin
Utbah.

Ot;jt Ot,ta1ll j
c

d/rGJl j;

3966. Dari Qais bin Ubad, dari Abu Dzar RA, ia berkata, ..Turun

'Inilah dua golongan yang bertengkar (golongan mukimin dan
golongan kafir). Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka'
berkenaan dengan enam orang Quraisy; Ali, Hamzah, dan Ubaidah

,: ( o . ,,r o ol o ,iGtjP)vuvef
d.
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Lulr :\ j^*i'4 ^t?nt q,
,/. z

0J^)...

bin Al Harits, dengan Syaibah bin Rabi'ah, Utbah bin Rabi'ah, dan Al
Walid bin Utbah."

L;' :y gi r* 
'0,; 

iur ',tt *Js :'Js )G i "*t(@ eVbbr tstlb? l''ii)
3967. Dari Qais bin Ubad, dia berkata, "Ali RA berkata, 'Pada

kami turun ayat ini, 'Inilah dua golongan (golongan mukimin dan

golongan kofir) yang bertengkar. Mereka saling bertengkar mengenai

Tuhan mereka '. " (Qs.Al Hajj l22l: 19)

11,.(t , z ,z! o c-c.

-,;) t-rl qa1*Y :\9, J ,-# f

,n i'i ^Ai ^ir ,\y e
,z

3968. Dari Qais bin LIbad, aku mendengar Abu Dzar RA
bersumpah, "Sungguh ayat-ayat itu turun berkenaan dengan kelompok
yang enam orang itu pada perang Badar..." sama seperti di atas.

3969. Dari Qais bin Ubad, dia berkata, "Aku mendengar Abu
Dzar mengucapkan suatu sumpah bahwa ayat ini 'Inilah dua golongan

yang bertengknr. Mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka'

turun berkenaan dengan mereka yang perang tanding pada perang

Badar; Harnzah, Ali, dan Ubaidah bin Al Harits, dengan Utbah dan

Syaibah (dua putra Rabi'ah), serta Al Walid bin Utbah."

..-3 .-9
l)-L)

, ., -t-
Lf)
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:JvttlrlJ,VVf ,Js &i *rit;t b; ,St a6.;\ eri *
.7u) )r[.

3970. Dari Abu Ishaq, "Seorang laki-laki bertanya kepada Al
Bara' dan aku mendengar. Dia berkata, 'Apakah Ali ikut dalam
perang Badar?' Dia menjawab, 'Dia duel dan mengenakan dua

pakaian [besi]'."

Keterangan Hadits:

Kelima dan keenan, hadits Ali dan Abu Dzar tentang perang

tanding atau duel pada perang Badar. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits ini melalui beberapa jalur melalui Abu Mijlaz. Nama aslinya
adanya Lahiq bin Humaid, seorang tabi'in. Demikian juga gurunya
yang bernama Qais bin Ubad. Hal itu telah dijelaskan pada bab
"Keutamaan Abdullah bin Salam." Dia tidak memiliki riwayat dalam
Shahih Bukhari selain hadits di tempat tersebut dan bab ini disertai
adanya perselisihan apakah dia menerimanya dari Ali atau dari Abu
Dzar, Meski yang lebih kuat bahwa dia menerima dari keduanya.

Asumsi ini diindikasikan oleh perbedaan redaksi kedua riwayat
tersebut.

)o 
, o , .^

J-5i;s,, ()rang yang berlutut). Maksudnya, duduk dengan lutut

menekan ke tanah, untuk melakukan perseteruan. Sementara yang

dimaksud 'pertama' di sini terbatas pada kaum mujahidin umat ini.
Karena perang tanding tersebut adalah perang tanding pertama yang
terjadi dalam Islam.

. : "1 . . t a'-' 'UJi 6'4; 
'# Jtii (Qais berkata, "Pada mereka diturunkan...").

Qais yang dimaksud adalah Ibnu Ubad. Keterangan ini dinukil dengan

sanad yang maushul melalui jalur pada awal hadits. Lalu dalam
riwayat Mu'tamir bin Sulaiman dari bapaknya disebutkan dalam
bentuk mursal. Namun, dalam riwayat Yusuf bin Ya'qub 

-yangdisebutkan sesudahnya- dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz,
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dari Qais, dia berkata, "Ali berkata, 'Pada kami diturunkan...'." Pada

tafsir Surah Al Hajj akan disebutkan bahwa Manshur

meriwayatkannya dari Abu Hasyim, dari Abu Mrjlaz, hanya sampai

pada Qais bin Ubad.
!" -a

,-*--+ f ? nl (Pada enam orang dari kaum Quraisy).

tvtatsuAnya, tiga o.** dari kaum muslimin dari bani Abdu Manaf,
yaitu dua dari bani Hasyim dan satu dari bani Al Muththalib.

Sedangkan tiga orang dari kaum Quraisy berasal dari bani Abdu
Syams bin Abdi Manaf.

i:;i'* fdti dan Hamzah). Yakrilbnu Abdul Muththalib bin

Hasyim, dan Ubaidatr bin Al Harits bin Abdul Muththalib.
a , . .4,.a4) 0J.z;3i (Dan Syaibah bin Rabi'ah). Yakni Ibnu Abdi

Syams. UtUaf, adalah saudara Syaibah. Sedangkan Al Walid adalah

anaknya Utbah.

Riwayat ini tidak menjelaskan proses duel tersebut secara detil.
Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Ubaidah bin Al Harits dan Utbah bin
Rabi'ah adalah yang paling tua di antara mereka berenam. Maka
Ubaidah melawan Utbah, Hamzah melawan Syaibah, dan Ali
melawan Al Walid. Menurut versi Musa bin Uqbah; Hamzah melawan

Utbah, lJbaidah melawan Syaibah, dan Ali melawan Al Walid.
Namun, keduanya sepakat bahwa Ali berhasil membunuh Al Walid,
Hamzah berhasil membunuh lawannya. Sementara Ubaidah seimbang
dengan lawannya. Satu pukulan lawan mengenai lutut Ubaidah hingga

membawa kematiannya saat mereka dalam perjalanan pulang dan

berada di Shafra'. Lalu Hamzah dan Ali membantu Ubaidah
membunuh lawannya. Al Hakim meriwayatkan dari jalur Abdu Khair
dari Ali, seperti perkataan Musa bin Uqbah. Dalam riwayat Al Aswad
juga seperti itu.

Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Ubaidah As-Salmani, bahwa

Syaibah melawan Harnzah, Ubaidah melawan Utbah, dan Ali
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melawan Al Walid. Kemudian Al-Laits berkata, "Sesungguhnya

Utbah melawan Hamzah dan Syaibah melawan lJbaidah."

Sebagian orang yang sempat kami temui berkata, "Semua

riwayat sepakat menyebutkan bahwa Ali melawan Al Walid. Hanya

saja terjadi perbedaan tentang Utbah dan Syaibah, siapa yang menjadi

lawan tlbaidah dan Hamzah. Namun, kebanyakan riwayat
menyebutkan Syaib ah b erhadap an dengan Ubaidah. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan, klaim adanya kesepakatan atas hal

itu perlu ditinjau kembali. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Haritsah

bin Mudharrib, dari Ali, dia berkata ii i,ta$ ,ii?:i'h.t y: + i*
?nt }v *t ,;y:r'Jtai l:b si. $\jt tlt;8.a +e I ,jfi lr:Jlr qUe
* J\'.xtl:'e Jli*'J/,u .a:* U'J ,V t e ,ii; U C ,t) y
lj' 'b +t ,+u 9:tt,f '**:0 oE? l!"i:':b ,y.';talt1
i:.t+ r-!.btj idal lUtOah maju kedepan dan diikuti anal<nya serta

saudaranya. Maka beberapa pemuda Anshar maju hendak
melawannya. Dia berkata, 'Kami tidak memiliki kepentingan dengan

kamu. Hanya saja yang kami inginknn adalah putra-putra paman
kami'. Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Berdirilah wahai Hamzah,

berdirilah wahai Ali, berdirilah wahai Ubaidah'. Hamzah maju
menghadapi Utbah dan aku maju menghadapi Syaibah. Lalu terjadi
pukulan sama-sama telak antara Ubaidah dan Al Walid, dimana
masing-masing mereka melumpuhkan lawannya. Kemudian kami
mendekati Al Walid dan membunuhnya lalu membawa ubaidah).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, riwayat ini lebih shahih, tetapi
keterangan yang terdapat dalam kitab Sirah, bahwa Ali melawan Al
Walid, lebih masyhur dan sesuai keadaan. Sebab Llbaidah dan Syaibah

sama-sama orang tua. Sama halnya dengan Utbah dan Hamzah.
Berbeda dengan Ali dan Al Walid yang masih muda belia.

Ath-Thabarani meriwayatkan melalui sanad yang hasan dari
Ali, dia berkata, # p ,& i. Ult &.r,wir i.i*i*,6i irbi
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t-jJb d: *t f n' ,P ,4t (Aku dan Hamzah membantu Ubaidah

bin Al Harits membunuh Al walid bin utbah, dan Nabi sAW tidak

mencela kami atas hal itu). Keterangan ini selaras dengan riwayat

Abu Daud.

Hadits ini membolehkan perang tanding. Berbeda dengan

mereka yang mengingkarinya, seperti Al Hasan Al Bashri. Adapun Al

Auza'i, Ats-Tsauri, Ahmad, dan Ishaq mempersyaratkan adanya izin

komandan pasukan. Diperbolehkan juga bagi yang terlibat perang

tanding untuk membantu temannya. Hadits ini juga menjelaskan

keutamaan Hxnzah, Ali, dan Ubaidah bin Al Harits RA.

(4",*.ti*sr ori--b i,'.r; h' :*Ul9 @v", ini turun

kepada knmi; Inilah dua golongan yang bertengkar. Mereka saling

bertengkar mengenai Tuhan mereka). Demikian dinukil secara

ringkas. Al Ismaili menukil dari Ibnu Sha'id, dari Hilal bin Bisyr, dari

Yusuf bin Ya'qub , it-j. ?'t- qjq €s ,6t Y al Q (lt ot ini turun

pada kami tentang perang tanding kami pada perang Badar)

Kemudian dinukil dari jalur lain dari Sulaiman At-Taimi, t:i:t ilt *P.

*--jt ,/. )"ti 7\ (Kepada orang-orang yang perang tanding pada

perang Badar di kedua belah pihak). Lalu disebutkan nama-nama

mereka.

i:tJ|... )U.{iztA halr :l:F e (Berkenaan dengan kelompok

yang enam orang itu pada perang Badar... seperti di atas).

Maksudnya, sarna seperti redaksi yang dikutip Qubaishah dari Sufyan.

Hal ini diperjelas Al Ismaili dari jalur lain, dari Waki'. Dimana dia

menyebutkan bab di tempat ini dan ditambah dengan penyebutan

nama keenam orang yang dimaksud. Masih dalam riwayatnya dari

Abdunahman bin Mahdi dari Sufyan, i{. it" e$,ibr ;1-ir lOrang-

orang yang berseteru pada perang Badar).

Ketujuh, hadits Al Bara' bin Azib yang dinukil melalui Ahmad

bin Sa'id Abu Abdillah, dari Ishaq bin Manshur As-Saluli, dari
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Ibrahim bin Yusuf, dari bapaknya, dari Abu Ishaq. Ibrahim bin Yusuf

adalah Ibnu Abi Ishaq As-Subai'i.

}itil- 6eorang laki-laki bertanya)- Aku belum menemukan

nama laki-laki itu. Namun, ada kemungkinan dia adalah periwayat

sendiri dan sengaja menyembunyikan namanya.

;Ji j;tj. (Dia duel dan mengenakan pakaian besi)' Hadits

perang tanding ini sudah disebutkan pada hadits sebelumnya. Kata

'zhaahara', maksudnya memakai baju besi dua lapis. Dalam riwayat

Al Ismaili disebutkan , tii jti $]:q V Vt (Apakah Ali turut dalam

perang Badar?" Dia meniawab, "Benar!').

Catatan:

Hadits Al Bara' di tempat ini termasuk mursal sahabat. Sebab

dia tidak ikut dalam perang Badar. Tampaknya, dia menerima riwayat

itu dari sahabat yang mengikuti perang Badar, atau dia mendengarnya

dari Nabi SAW.

e. d.. c / 1r, .c, c .c 11, c. . z ,,c,r-b ,=ri'jL 
^.!t f J"* i #) * i eG\/ dA *

'p,r'* ?'i-'r'i t;ik'a" ,* ; ^3i 
uk',i$'#')l

.*i*',r1.o}.J, ,i1 ,Sw -*.t

3971. Dari Shalih bin Ibrahim bin Abdunahman bin Auf, dari

bapaknya, dari kakeknya, Abdurrahman, dia berkata, "Aku membuat

perjanjian pembebasan diri dengan Umayyah bin Khalaf. Ketika

peranag Badar ---dia menyebutkan pembunuhannya dan putranya-
Bilal berkata, 'Aku tidak selamat jika Umayyah selamat'."
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fi *'t gt\t ,pUto;,b?nr qr l' 1" *';\t*
; rx *i w'oi 

",1;1';'r;') 
ta,'t r qlilti1 ii

i-x. d-?rfr:.1,r 3j iu .rr & lt- o,as

.ta.ig ,P

3972. Dari Al Aswad, dari Abdullah RA, dari Nabi SAW; beliau
membaca 'Wannajm' dan sujud karenanya serta orang-orang yang

bersamanya juga ikut bersujud, selain seorang syaikh yang mengambil

segenggam tanah dan mengangkat ke keningnya lalu berkata,

'Cukuplah bagiku ini'." Abdullah berkata, "Sungguh aku telah

melihatnya setelah itu terbunuh dalam keadaan kafrr."

y.G e ;-l:-;\*rroq,b ox ,Jt €;,s ,Ju ;:'r *
i:ttt ,){.?:; ,f,r* :Jv .W ,*wi #i! i* of ,Jv

l' + e 1 ob"; i #tiz ;,Jvj :ij',; jG .!.r')t ti
r,-* r; :Jv .e |J rllt'*, Jf "b {;-i r;- :}.tt s.

.+ '(sir rb ;r Ji.*'d:rp :)s .r*.tiW"^i" ^o ,t. ,t.u. , .,
t c. t'..1. ' ',. ta. a!t: Ll;.;it\,.:)T a,)u 11{ ;riii, 'itu J$ .d;_i J. ;', i

"i';l1t 
* ;t L\,:-):)

3g73.Dari Urwah, dia berkata, "sesungguhnya puau lr-Zuaui,
terdapat tiga tebasan pedang. Salah satunya di bahunya." Dia berkata,
"Sungguh aku biasa memasukkan jari-jariku padanya." Dia berkata,

"Dua tebasan itu mengenainya pada perang Badar, dan satunya lagi
pada perang Yarmuk." IJrwah berkata, "Abdul Malik bin Marwan
berkata kepadaku ketika Abdullah bin Zubair terbunuh, 'Wahai
Urwah, apakah engkau mengetahui pedang Zubair?' Aku berkata,

i, t.'..'. ,.!
Gl rdj ?tJ
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'Ya!' Dia bertanya, 'Apa yang ada padanya?' Aku berkata, 'Tumpul

matanya pada perang Badar'. Dia berkata, 'Engkau benar; padanya

tumpul karena menggempur pasukan musuh '. Kemudian dia

menyerahkannya kepada lJrwah." Hisyam berkata, "Kami
menetapkan harganya di antara kami sebanyak 3.000 lalu pedang itu
diambil salah satu dari kami. Sungguh aku ingin sekiranya aku yang

mengambilnya."

otr.) ,??

t/^o\
ct/ t'{"j 

^)L;$l r]2 "[rl

iJ.^2;., k rtit; i3t,*,)tt ;J$ *i * (tu *
.6

-4. . t/ , -.ot ,.c.
.A-eA. p o)-p *

, zl

3974. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata, "Adapun
pedang Az-Zlbair berhiaskan perak." Hisyam berkata, "Pedang

Urwah berhiaskan perak."

t t z z .. o 1t 1 1 o . i.ct e .. c ,
J-f s ,t\>,-,al rJl 9l f 6Sf al ltb a,f

i\:ri tf ,;f :J6 \i,!Jr'\ii 
"k 

\i :!r)')t i"r" n!trt t 
js

1,. ct...,.: oti t.t a..v: t's1v.t cftp tr

3975. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, "sesungguhnya

para sahabat Rasulullah SAW berkata kepada Zubair pada perang

Yarmuk, 'Tidakkah engkau menerobos agar kami menerobos

bersamamu?' Dia berkata, 'Jika aku menerobos maka kalian dusta'.
Mereka berkata, 'Kami tidak akan melakukannya'. Dia menyerang
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hingga membelah barisan mereka (musuh). Lalu dia melewati mereka

dan tak ada seorang pun bersamanya. Kemudian dia kembali dan

mereka (musuh) memegang tali kekang (kuda)nya dan menebasnya

dua kali pada punggungnya. Di antara keduanya tebasan yang

dialaminya pada perang Badar." Urwah berkata, "Aku biasa

memasukkan jari-jariku pada (bekas) tebasan-tebasan ini dan saat itu

aku masih kecil." Urwah berkata, "Pada hari itu Abdullah bin Zubair

yang masih berusia 10 tahun bersamanya. Maka dia membawanya di

atas unta dan mewakilkannya pada seseorang."

Keterangan Hadits:

Kedelapan, hadits Abdullah RA yang dikutip melalui Abdan bin

Utsman, dari bapaknya, dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al Aswad.

Adapun Al Aswad yang dimaksud adalah Ibnu Yazid.

{;ilri1iV ,f; lSesungguhnya beliau membaca 'Wannajm'). Hal

ini telah dijelaskan ketika membahas sujud tilawah pada pembahasan

tentang diutusnya Nabi. Pada tafsir surah An-Najm akan ditegaskan

bahwa maksud perkataan Ibnu Ma'sud, "Sungguh aku telah

melihatnya sesudah itu terbunuh dalam keadaan kafir", adalah

Umayyah bin Khalaf. Dari sini diketahui kesesuaian hadits dengan

judul bab.

Kesembilan dan kesepuluh, hadits Urwah tentang luka-luka

yang dideri ta Az-Zubair .

a;rtb,t'yllt;l./Jur?i.?Lx /3r eus (Pada diri Az-

Zubair terdapat tiga tebasan pedang, salah satunya berada di

pundalotya). Pada pembahasan tentang keutamaan Zubair telah

disebutkan dari jalur Abdullah bin Al Mubarak dari Hisyam, bahwa

ketiga tebasan itu berada di pundak. Demikian juga yang tercantum

pada riwayat berikutnya di tempat ini.
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W_ qrbi (Jari-jariku padanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, W.(pada lukn-luka itu). Kemldian dalam pembahasan

tentang keutamaan dan juga riwayat berikutnya diberi tambahan, Ljji

? SLt (Aku bermain dan saat itu aku masih kecil).

):-;r t;"'ait:i ,)u.?:i e.a? (Dua tebasan pada perans

Badar dan satu tebasan pada perang Yarmuk). Dalam riwayat Ibnu Al
Mubarak disebutkan. U."p tJ#,;} y.b t" ,-.." )-i';t {t-ap'6
)U.{iW.* (Oia ditebas dua kati pada perang Yarmuk dan di antara

kedua tebasan itu satu tebasan pada perang Badar). Jika perbedaan

ini berasal dari Hisyam, maka riwayat Ibnu Al Mubarak lebih
dikedepankan. Karena dalam hadits Ma'mar dari Hisyam ada sesuatu
yang diperbincangan. Bila tidak menempuh cara demikian, maka
kemungkinan pada di.ri Az-Zubair terdapat dua tebasan pada perang
Badar, tetapi salah satunya bukan di bahunya. Dengan demikian,
kedua riwayat itu dapat digabungkan.

Perang Yarmuk te4'adi pada masa awal pemerintahan Umar.
Perang ini berlangsung antara kaum muslimin dan Romawi di wilayah
Syam pada tahun 13 H. Menurut versi lain, perang itu te{adi pada
tahun 15 H. Versi pertama didukung pernyataan dalam hadits
sesudahnya bahwa usia Abdullah bin Zlbair adalah 10 tahun.

Yarmuk adalah salah satu tempat di pinggiran palestina.

Sebagian mengatakan ia adalah nama sungai. Namun, setelah diteliti
lebih lanjut dapat dipastikan bahwa ia adalah nama tempat yang
terletak antara Damaskus dan Adzru'at. Di tempat ini telah te{adi
peristiwa bersejarah tersebut. Pasukan Romawi yang terbunuh dalam
perang itu berjumlah 70.000, karena mereka telah merantai diri-diri
mereka agar tidak mundur. Saat mereka diserang maka sebagian besar
terbunuh. Panglima Romawi yang ditunjuk Heraklius dalam perang
itu adalah Bahan. Ada juga yang mengatakannamanya adalah Mahan.
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Adapun panglima kaum muslimin saat itu adalah Abu Ubaidah.
Konon peristiwa itu dihadiri sekitar 100 orang peserta perang Badar.

Kalimat'Tidakkah engkau menerobos', maksudnya menerobos

ke tengah pasukan kaum musyrikin. Sementara kalimat 'kalian dusta',
yakni kalian akan berselisih. Adapun kalimat,'Dia melewati mereka

dan tidak ada seorang pun bersamanya', yakni di antara mereka yang
menganjurkan kepadanya untuk menerobos barisan musuh. Lalu
kalimat' m ereka memegangnya', yakni pasukan Romawi.

&+, .-ye'{1 *i ,i;i iJt li A' rp A o€, (ALdultah bin
a/

Zubair yang saat itu berusia 10 tahun ikut bersamanya). Pernyataan

ini mengabaikan bilangan satuan. Karena usia Abdullah bin Az-Zubair
ketika itu adalah 12 tahun.

')i) ?),f :: (Dia mewakilkannya kepada seseorang). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya. Seakan-akan Az-
Zubair menangkap tanda-tanda keberanian dan kepahlawanan pada
diri Abdullah. Maka dia menaikkarulya ke atas kuda dan khawatir jika
anaknya itu menyerang dengan kudanya ke musuh yang bukan
tandingannya. Oleh karena itu, Az-Zubair menyuruh seseorang
mendampingi Abdullah, agar dapat mengamankatTnya dari tipu daya
musuh, disaat dia sendiri sibuk dalam pertempuran.

Ibnu Al Mubarak meriwayatkan dalam pembahasan tentang
jihad dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dan Abdullah bin Az-
Zabair, bahwa dia bersama bapaknya pada perang Yarmuk. Ketika
kaum musyrikin terpukul mundur, maka dia ikut maju dan menghabisi
pasukan musuh yang terluka. Perkara ini menunjukkan kekuatan
hatinya dan keberaniannya meski usianya masih sangat muda.

(Urwah berkata, "Abdul Malik berkata kepadaku..."). Bagian
ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui jalur di awal hadits.

Urwah dan saudaranya Abdullah bin Az-Zubair dikepung Al Hajjaj di
Makkah. Ketika Abdullah terbunuh maka Al Hajjaj mengambil apa
yang ada padanya dan mengirimkan kepada Abdul Malik. Maka
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diantara barang-barang itu terdapat pedang milik Az-Zubak yang

perihalnya ditanyakan Abdul Malik kepada Urwah. Saat itu Urwah
pergi menemui Abdul Malik bin Marwan di Syam.

+ti3r f.G';r,Jjt",fri* iJte (oio berkata, "Engkau benar,>., -.
padanya terdapat beberapa bekas tumpul karena menggempur

pasuknn musuh"). Ini adalah penggalan bait masyhur di antara sya'ir-

sya'ir An-Nabighah Adz-Dzubyani. Adapun bagian awal syair

tersebut:

Sampaikan kepada mereka wahai Umaimah akan kepenatanku,

malam kulalui dengan bintang-bintang yang lamban berlalu.

Lalu didalamnya disebutkan:

Tak ada cela pada mereka hanya saja pedang-pedang mereka,

Padanya terdapat beberapa tumpul karena menggempur
pasukan musuh.

Syair ini termasuk pujian yang disampaikan dalam bentuk
celaan. Karena tumpul pada mata pedang merupakan kekurangan
secara indrawi bagi pedang itu. Akan tetapi karena yang demikian
merupakan tanda kekuatan pemiliknya, maka menjadi bagian
kesempurnaan baginya.

'0, 1:ili:ir;b j6 (Hisyam berkata, "Kami menetapkan harganya

di antara kami..."). Bagian ini juga dinukil dengan sanad yang
maushul melalui jalur pada awal hadits. Adapun kalimat 'f,
aqamnaahu' bermakna kami menyebutkan nilainya. Dikatakan,
'qawwamtu syai'a' dan 'aqamtuhu', yuk i aku menyebutkan harga
yang sebanding dengannya.

, J o, j', , i,r \4-oGtj (Lalu pedang itu diambil oleh sebagian kami).

Maksudnya, sebagian ahli waris Az-Zubair. Dia adalah Utsman bin
Urwah (saudara laki-laki Hisyam). Adapun kalimat 'aku berharap...'
adalah bagian perkataan Hisyam.
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?ui i* e';br\1 ots1 f # e,\blt r:+* q.
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,o;;v "d,lt',iA:- ,s'.J G lju'r'it;.>i *3t, & i
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,5i.,i6 ,t1) cts'r'r \ ,t1*i r'rK '; ,1, 
'J;, 

[- :*'Jta
LijC*ljii 6,:y.. y'i ett r, *i * \t t, ::t

to;,,+:j ti..'; ,i'9 "6:ai ;L hr |irii i;a Js e ;,li
.i:i') {;t a^&',

3976.Dari Qatadah, dia berkata, Anas bin Malik -.ny.butku,
kepada kbmi, dari Abu Thalhah, bahwa Nabi SAW memerintahkan
pada perang Badar agar 24 tokoh Quraisy dilemparkan ke dalam
lubang di Badar yang busuk dan menjijikkan. Apabila mendekati
suatu kaum niscaya Nabi SAW tinggal di alun-alun mereka selama

tiga malam. Ketika berada di Badar hari ketiga, beliau memerintahkan
agar tunggangannya disiapkan, lalu pelana diikat padanya. Kemudian
beliau berjalan diikuti sahabat-sahabatnya dan tidaklah kami mengira
beliau berangkat melainkan untuk suatu keperluannya. Akhirnya
beliau berdiri di tepi sumur dan menyeru mereka dengan nama-nama
mereka dan nama-nama bapak-bapak mereka; Wahai fulan bin Fulan,
wahai fulan bin fulan, apakah knlian senang jika telah menaati Allah
dan Rasul-Nya? Sungguh kami telah mendapatkan dengan

,'
,kl--l
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sebenarnya apa yang dijanjikan Tuhan kami kepada kami. Apakah

kalian telah mendapatkan dengan sebenarnya apa yang dijanjikan

tuhan kalian? "' Periwayat berkata, "(Jmar berkata, 'Wahai

Rasulullah, apa yang engkau bicarakan kepada jasad-jasad yang tidak

ada ruhnya lagi?' Rasulullah bersabda, 'Demi yang jiwa Muhammad

di tangan-Nya, tidaklah kamu lebih mendengar apa yang aku katakan

dibanding mereka'." Qatadah berkata, "Allah menghidupkan mereka

hingga mendengar perkataannya sebagai pelecehan, peremehan,

pembalasan, kerugian, dan penyesalan."

l,; i-i ilv <t-61' q ,iu.u"!\t;i:L?nr q, f& *t*
: .r-.tr,, oi. I

*,) y nt * iU') ,'i;:; i ,r"* Jv "i:;')t"t
.)'i {; ,6t :Jv ()tf,t')tt'tr'i trvi:g .at

3977. Dari Ibnu Abbas RA, 'Orang-orang yang mengganti

nilcrnat Allah dengan kekufuran', beliau berkata, "Mereka, demi Allah,
orang-orang kafir Quraisy." Amr berkata, "Mereka adalah kaum

Quraisy dan Muhammad adalah nikmat Allah." 'Dan mereka

menjatuhkan kaum merekn ke lembah kebinasaan', dia berkata, "Api
pada perang Badar."

3978. Dari Hisyam, dari bapaknya, dia berkata: Disebutkan di
sisi Aisyah RA bahwa Ibnu Umar menisbatkan kepada Nabi SAW,
"Sesungguhnya mayit disiksa di kubumya karena tangisan
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keluarganya." Aisyah berkata, "Tidak benar, sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda, 'sesungguhnya dia diadzab karena kesalahan dan

dos anya, dan s esungguhnya keluar ganya men an gis iny a s ekarang'. "

i ?u &3 .# ir -* it'J;rly ,di 1r'ai,', 'Uu
u o r:S'#\,iC (,'&i ie,*At i1" * =r, 

uit

'-i:j i 
";'&i;i 

* t t:i or:"4 ovr p1 i,lu Ct ,:J;i

tj,ft f JA<r-#, e,y *ruiut ii;r# r q)
.)6t q.i.:*

3979. Dia berkata, "Hal itu sama seperti perkataannya,

'sesungguhnya Rasulullah SAW berdiri di sumur yang di dalamnya

terdapat kaum musyrikin yang terbunuh pada perang Badar. Lalu

beliau mengatakan apa yang dikatakannya, 'Sungguh mereka

mendengar apa yang aku katakan'. Hanya saja beliau mengatakan;

'Sesungguhnya sekarang mereka mengetahui apa yang aku katakan

kepada mereka adalah benar. ' Kemudian beliau membaca,

'Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mayit mendengar, dan

engkau tidak dapat membuat mendengar apa yong ada dalam

kubur'." (Qs. An-Naml l27l: 80). Dia berkata, "Ketika mereka

menyiapkan tempat-tempat mereka di neraka."

e &i y\t J:" Ut G'1 i,Ss t;iL \' *, ; it,f
.rri ;#1 :jr-- ; rb &:u;6 €*'t'1^ i,sw )i J

o1. 1. i. ! a,, ',.'- .. a, . i,'-1 :, ..,,, . -'.: ', li ,. '. ;,,'.db 
^t 

, )-? : )r'Ju Gr" :aw 'A:;A 'f ri .J;i " J*t) 9:

UG n .'6".:t'r^'i i;i * qnt"oi tA[ ivr p1 :*i
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3980-3981. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW

berdiri di sumur Badar dan mengatakan,'Apakah kamu mendapati

apa yang dijanjikan Tuhan kamu adalah benar?' Kemudian beliau

bersabda, 'Sesungguhnya mereka sekarang mendengar apa yang aku

katakan '. " Hal itu diceritakan kepada Aisyah, maka dia berkata,

"Sesungguhnya Nabi SAW hanya mengatakan, 'Sungguh mereka

sekarang mengetahui bahwa apa yang alru katakan kepada mereka

adalah benar'. Lalu Aisyah membaca, 'Sesungguhnya engkau tidak

bisa membuat mayit mendengar'. Hingga dia membaca ayat

seluruhnya."

Keterangan Hadits:

Kesebelas, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan melalui
Abdullah bin Muhammad, dari Rauh bin Ubadah, dari Sa'id bin Abi
Arubah, dari Qatadah.

.:l-JG 'i.',,;1 g ft (Anas bin Matik menyebutkan kepada kami).

Di sini terdapat penegasan dari Qatadah bahwa dia mendengar

langsung. Hadits ini termasuk riwayat sahabat dari sahabat, yakni

Anas dari Abu Thalhah. Syaiban meriwayatkannya dari Qatadah tanpa

menyebut Abu Thalhah sebagaimana yang dikutip Imam Ahmad.

Namun, riwayat Sa'id lebih patut dijadikan pegangan. knam Muslim
meriwayatkan juga dari Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas,

tanpa menyebutkan Abu Thalhah.

yQ 4:itr-t U-ft yiurfrnnadap 24 orang tokoh). Kata

'shanaadiid' artinya tokoh pi.t"rurri. Dalam riwayat Ibnu A'idz, dari

Sa'id bin Basyir, dari Qatadah disebutkan,i"rli *r(Dua puluh

lebih). Tentu saja tidak ada pertentangan dengan riwayat pada bab di
atas. Karenakata'bidh'ah 'digunakan juga untuk angka empat.
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Kemudian saya tidak menemukan keterangan tentang nama-

nama para tokoh tersebut. Bahkan pada penjelasan mendatang hanya

akan disebutkan sebagiannya. Namun mungkin digenapkan dengan

memasukkan nama-nama yang disebutkan Ibnu Ishaq sebagai korban

perang Badar dan memiliki kepempimpinan meski sekadar mengikut
kepada bapaknya.

Pada hadits Al Bara' akan disebutkan bahwa kaum kafir yang

gugur pada perang Badar be{umlah 70 orang. Seakan-akan mereka

yang dilemparkan dalam sumur adalah para pemimpin mereka, lalu
diikuti kaum Quraisy. Pembicaraan itu ditujukan kepada orang-orang

tersebut, karena mereka dahulu adalah para penentang yang keras.

Adapun korban-korban lainnya dicampakkan di tempat-tempat lain di
sekitar Badar. Al Waqidi memberi informasi bahwa sumur tersebut

digali seorang laki-laki dari bani An-Nar. Maka sangat sesuai bila
kaum kafir itu dicampakkan ke dalamnya.

'd'jt t;:, Se (Di tepi sumur). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,'n1')t * rrb Kata' ar-rakiy' artinyasumur yang belum

dibangun dengan batu-batu. Sedangkan kata 'ath-thawa' artinya

sumur yang sudah dibangun dengan batu-batu agar tidak tertimbun
tanah. Dalam riwayat lain, disebutkan sumur itu sudah dibangun.

Tetapi kedua versi ini bisa digabung bahwa sumur itu awalnya sudah

dibangun, tetapi tanahnya jatuh hingga tampak seperti belum
dibangun.

o>\i'i.liyi U 'lgrr'i "t"-,1i;C6! krri 
')i,at (Betiau memanggit

, 2. .

mereka dengan nama-nama mereka dan nama-nama bapak-bapak

mereka; wahai fulan bin fulan). Dalam riwayat Humaid dari Anas

disebutkan, "Beliau berseru; Wahai Utbah bin Rabi'ah, wahai
Syaibah bin Rabi'ah, wahai Umayyah bin Khalaf, wahai Abu Jahal
bin Hisyam."

Hadits ini diriwayatkan Ibnu Ishaq, Ahmad, dan selain

keduanya. Demikian juga dalam riwayat Ahmad dan Muslim dari jalur
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Tsabit dari Anas, yakni menyebut nama empat orang dengan susunan

yang berbeda dan redaksi yang lebih lengkap.

Pada awal hadits yang dimaksud disebutkan, o-!i, $ U €';
t1-;> (Beliau SAW membiarkan mereka tiga hari hingga menjadi

bangkai...). lalu disebutkan seperti di atas, disertai tambahan, '#
'oSt> , j6?nt J'*-: t:o'ri;U-,Fs ,o$ ti;.Tsuii yt'l?,t6-,,)ui'^i? fr
t';A ,'ei:Fi 6;&\e( u:y,* €l!,Jui rc'";,t !;", !
t:yilri-'l1 o:Jibt--j" ((tmar mendengar suaranya maka dia berkata,

'Ll/ahqi Rasulullah, engkau menyeru mereka setelah tiga hari, apakah

mereka mendengar? Allah ta'ala telah berfirman; Sesungguhnya

engkau tidak bisa membuat mayit mendengar'. Beliau bersabda,

'Demi yang jiwaku berada di tangan-Nya, kamu tidak lebih
mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka, akan tetapi
mereka tidak mampu untuk menjawab'.). Namun, penyebutan

sebagian nama itu perlu ditinjau kembali. Sebab Umayyah bin Khalaf
tidak berada di sumur, karena badannya cukup besar dan

mengembung. Oleh karena itu, mereka menimbunnya dengan batu-

batu dan tanah. Keterangan ini disebutkan Ibnu Ishaq dari hadits
Aisyah. Hanya saja ada kemungkinan untuk digabungkan bahwa

letaknya dekat dengan sumur, dan namanya disebutkan bersama

mereka yangada di dalam sumur.

Diantara pemimpin Quraisy yang mungkin digabung dengan

nama-narna yang disebutkan di atas adalah:

Dari bani Abdu Syams bin Abdi Manaf, adalah Ubaidah, Al Ash
(bapak daripada Abu Uhaihah), Sa'id bin Al Ash bin Umayyah,

Hanzhalah bin Abi Sufyan, dan Al Walid bin Utbah bin Rabi'ah.

Dari bani Naufal bin Abdi Manaf, adalah Al Harits bin Amir bin
Naufal dan Thu'aimah bin Adi.

Dari kaum Quraisy lainnya, adalah Naufal bin Khuwailid bin
Asad, Zam'ah bin Al Aswad bin Al Muththalib bin Asad, saudaranya
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bernama Uqail, Al Ash bin Hisyam (saudara Abu Jahal), Abu Qais bin
Al Walid (saudara Khalid bin Walid), Nubaih dan Munabbih (dua

putra Al Hajjaj As-Sahmi), Ali bin Umayyah bin Khalaf, Amr bin
utsman (paman Thalhah, salah seorang yang dijamin masuk surga),

Mas'ud bin Abi Umayyah (daudara laki-laki Ummu Salamah), Qais
bin Al Fakihah bin Al Mughirah, Al Aswad bin Abdul Asad (saudara

laki-laki Abu Salamah), Abu Al Ash bin Qais bin Adi As-Sahmi, dan

Umaimah bin Rifa'ah bin Abi Rifa'ah. Jumlah mereka 20 orang

ditambah 4 orang yang disebutkan dalam hadits, sehingga genap 24

orang.

Di antara perkataan yang diucapkan Nabi SAW saat itu adalah

kutipan Ibnu Ishaq; Sebagian ulama menceritakan kepadaku,

sesungguhnya Nabi SAW bersabda, A' *p {rt* ,,rr={;t ,Yl6"

orSt oi*,t df.k ,# &t # (Waltai penghuni sumur, sungguh

kamu adalah seburuk-buruk keluarga nabi, kamu mendustakanku dan

manus ia memb enarkanku).

iirr f-iu;i( isus]rj lgatadah berknta, "Mereka dihidupkan

Allah... "). Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul melaltlj
jalur di awal hadits. Lalu dalam riwayat Al Ismaili ditambahkan,

e.e\ (D e n g an dir i - di ri m er e ka).

,. ,, 1,6:t) 6:#i t-,$j r jtjSl t-r,4.............:i (pelecehan, peremehan,

pembalasan, kerugian, dan penyesalan). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan , t;ti : s ist C:St (Penyesalan, kehinaan, dan peremehan).

Maksud Qatadah dengan penafsiran ini sebagai bantahan bagi mereka

yang mengingkari bahwa mereka mendengar seperti dikutip dari

Aisyah seraya beralasan dengan firman-Nya, "Sungguh engkau tidak
bisa membuat mayit mendengar. " Pembahasan mengenai hal ini akan

dij elaskan pada hadits berikutnya.
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Kedua belas, hadits Ibnu Abbas RA yang diriwayatkan melalui

Al Humaidi, dari Suffan, dari Amr, dari Atha'. Amr yang dimaksud

adalah Ibnu Dinar. Sedangkan Atha' adalah lbnu Abi Rabah.

4+ nt|; (Dari lbnu Abbasl. Dalam riwayat Abu Nu'aim

dalam kitab Al Mustakhraj disebutkan, "Aku mendengar Ibnu

Abbas..."

?i:lj')rJt i'J Hi (Mereka itu demi Allah adalah knum kafir

Quraisy). Dalam pembahasan tentang tafsir disebutkan, ff 't* iti pi

k gtereta demi Allah adalah orang-orang lcafir penduduk Makkah).

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Uyainatr, dia berkata , 'tt;<l ";
'*J'Jjli1 

fJ (Mereka adalah kaum kafir Quraisy atau penduduk

Makkah). Sementara Ath-Thabarani menukil dari Kuraib, dari Ibnu

Uyainah, 
'*J'|J,;i 

I'i Hi (Merekn demi Allah adalah penduduk

Makkah). Ibnu Uyainah berkata, "Yakni orang-orang kafir diantara
mereka."

Dalam riwayat Abd bin Humaid pada pembahasan tentang tafsir
dari jalur Abu Ath-Thufail, dia berkata, "Abdullah bin Al Kawwa'
berkata kepada Ali RA, 'f :t*t!iP ,j6 trjii nr 1;;.t jU i-!t i
):i.?;"'&5 n fti* Aiti F f"j (Siapakah orqns-orans yans

mengganti nilcrnat Allah dengan kala{uran?' Dia berkata, 'Mereka

adalah dua pelalru dosa dari kaum Quraisy; bani Umayyah dan bani
Makhzum, mereka telah dibinasakan pada perang Badar'.). Riwayat
serupa dinukil juga oleh Ath-Thabarani melalui jalur lain dari Ali,
hanya di dalamnya dikatakan , i.6?s ,t\.?t-|.ixri hr '& eji; t$. rlii

t' Jltt'$ttt (Adapun bani Makhzum, Allah membrnarokan mereka

pada perang Badar, sedangkan bani Umayyah diberi kenikmatan

hingga wahu tertentu'J. Ath-Thabari meriwayatkan dari Umar sama

seperti itu. Dia menukil juga dari jalur lain yang lemah dari Ibnu

Abbas, dia berkata, *:j-fria! ??t 4ifir $-ntrylii tt;7
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(fuIereka adalah Jabalah bin Al Aiham dan orang-orang yang
mengikutinya dari kalangan Arab, mereka bergabung dengan

Romawi). Tetapi penafsiran pertama yang menjadi pegangan. Ada
kemungkinan juga maksudnya adalah keumuman ayat itu berlaku pula
bagi mereka.

a

)He )r-J (Amr berknta). Dia adalah Ibnu Dinar. Riwayat ini

dinukil dengan sanad yang maushul melalui jalur yang disebutkan
pada awal hadits.

1' + 'S;,1 y ht A,b "J,ti,i,:, (Dan Muhammad SAW adatah

nikmat Allah). Pemyataan ini hanya bersumber dari Amr bin Dinar.
Demikian juga penafsiran 'lembah kebinasaan' dengan arti api pada

perang Badar. Demikianlah riwayat yang kami temukan dalam Tafsir
Ibnu Uyainah, melalui Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi dari
Ibnu Uyainah dari Amr bin Dinar, tentang firman Allah, 'Apakah
engkau tidak memperhatikan orang-orang yang menukar nilcrnat Allah
dengan kekafiran dan menempatkan kaum mereka di lembah
kebinasaan (yaitu) jahannam', dia berkata, "Mereka adalah kaum
kafir Quraisy, dan Muhammad adalah nikmat, sedangkan lembah
kebinasaan adalah api pada perang Badar."

Kata 'perang Badar' merupakan keterangan kalimat 'mereka
menempatkan', yakni mereka membinasakan kaum mereka sendiri
pada perang Badar sehingga masuk neraka. Adapun kata'al bawaar'
artinya kebinasaan. Jahannam dinamakan lembah kebinasaan karena

membinasakan siapa yang masuk kedalamnya.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari jalur Ibnu Juraij dari Ibnu
Abbas dia berkata, "Kata 'al bawaar' artinya kebinasaan." Lalu dari
jalur Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dia berkata, "Allah telah

menafsirkannya dengan firman-Nya, $ji;"';4, ( Yaitu jahannam

yang mereka akan memasukinya)."

Kaiga belas, hadits Aisyah RA tentang mayit disiksa di
kuburnya.
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;i lO\ebutkan). Dalam riwayat A1 Ismaili, $.e-;;6bi
(Sesungguhnya Aisyah, telah sampai kepadanya). Namun, saya belum
menemukan keterangan tentang nama orang yang menyampaikan
berita itu. Hanya saja Al Ismaili mengutip dalam riwayat suatu
keterangan yang memberi asumsi bahwa yang menyampaikannya
dalah Urwah.

,f1 (Keliru). Terkadang dibaca 'v,ahala', namun yang masyhur

dibaca 'wahila' yang berarti keliru. Adapun bila dibaca 'wahala'
berarti; panik, lupa, pengecut, dan bimbang.

Al Farabi, Al Azhari, Ibnu Al Qaththan, Ibnu Faris, Al eabisi,
dan selain mereka berkata, "Jika dikatakan, 'wahalta ilaihi' atau
'ahila ilaihi wahlan' artinyajika kebimbanganmu pergi kepadanya."
Al Qali dan Al Jauhari menambahkan, "Dan engkau menginginkan
selainnya." Sementara Ibnu Al Qaththa' menambahkan...l

0 j..i qAdt'tt1 lsrrunggahnya mayit disika di kuburnya).,/ P.

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah. Adapun
kalimat, 'hal itu sama seperti perkataannya', yakni perkataan lbnu
Umar. Sedangkan kalimat, 'Beliau mengucapkan kepada mereka apa
yang dikatakannya', dalam riwayat Al Kasymihani, ,Beliau

mengucapkan kepada mereka seperti yang dikatakannya,. Kata
'seperti' dalam kalimat ini hanyalah tambahan dan tidak dibutuhkan.

,rJr a....- 
'i:u-6 t:Lg'o-- S1i;1Oio berkata, ,,Di saat mereka

menyiapknn tempat mereka di neraka'). orang yang berkata di sini
adalah Urwah. Dia hendak menjelaskan maksud Aisyah dengan
mengisyaratkan bahwa kemutlakan penafian pada firman-Nya,
'Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mayit mendengar'
dikaitkan dengan keberadaan mereka di neraka. Atas dasar ini maka
tidak ada pertentangan antara pengingkaran Aisyah dengan penetapan
dari Ibnu Umar seperti telah dipaparkan pada pembahasan tentang
jenazah. Akan tetapi riwayat yang disebutkan sesudah ini

I Terdapat tempat kosong pada naskah sumbernya.
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menunjukkan bahwa Aisyah mengingkari perkataan Ibnu Umar secara

mutlak. Hal itu dapat disimpulkan dari pernyataannya bahwa bunyi
hadits tersebut adalah, "sesungguhnya mereka mengetahui sekarang",
dan Ibnu Umar keliru dalam perkataannya, 'mereka mendengar'.

Al Baihaqi berkata, "Dalam tinjauan ilmu tidak ada halangan
jika mayit mendengar. Adapun ayat itu hanya menyatakan bahwa
beliau SAW tidak mampu membuat mereka mendengar. Namun, tidak
menafikan pendengaran mayt jika dihidupkan oleh Allah perkataan

Qatadah. Riwayat mayt mendengar ucapan Nabi SAW saat itu tidak
hanya dinukil Umar dan anaknya tetapi diriwayatkan juga oleh Abu
Thalhah seperti telah dijelaskan pada pembahasan yang lalu."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud sama
seperti riwayat Ibnu Umar dengan sanad yang shahift. Begitu pula
dari hadits Abdullah bin Saidan disebutkan , tofi-|bt kt SV, U" trlA

o:;;- l ',Ai $:rii '-s G oW" iSv 1u"r"kn berkata, ,tyahai

Rasulullah, apaknh mereka mendengar?' Beliau SAV7/ bersabda,
'Mereka mendengar sebagaimana knmu mendengar, aknn tetapi
mereka tidak menjawab'.). Lalu dalam hadits Ibnu Mas,ud
disebutkan, ,J:t-bi-r 6;ir '61i1 plr"" tutapi mereka sekarang tidak

menjawab).

Satu hal yang cukup mengherankan, dalam kitab Al Maghazi
karya Ibnu Ishaq disebutkan riwayat Yunus bin Bukair, melalui sanad
yang iayyid, seperti hadits Abu Thalh uh, 'P'J:nJi Li.'CJ|Ci 6

(Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku katakan dibanding
mereka). Riwayat ini dikutip juga oleh Imam Ahmad dengan sanad
yang hasan. Jika terbukti akurat, maka kemungkinan Aisyah telah
meralat pendapatnya setelah jelas riwayat para sahabat tersebut yang
menyaksikan peristiwa secara langsung.

Al Ismaili berkata, "Aisyah memiliki pemahaman, kecerdasan,
riwayat, dan pendalaman masalah-masalah keilmuan yang sulit ada
tandingannya. Namun, tidak ada jalan menolak riwayat periwayat
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tsiqah (terpercaya) kecuali dengan nash sepertinya yang menunjukkan

penghapusan (nasakh), pengkhususan, atau kemustahilarurya. Lalu

bagaimana pula jika antara perkara yang diingkarinya dan ditetapkan

oleh selainnya masih mungkin dikompromikan? Sebab firman-Nya,
'Sesungguhnya engkau tidak bisa membuat mayit mendengar'tidak
menafikan sabdanya,'Sesungguhnya mereka mendengar sekarang'.

Karena membuat mendengar adalah menyampaikan suara dari

sumbernya ketelinga pendengar. Allah yang membuat mereka

mendengar dengan menyampaikan suara Nabi SAW. Mengenai
jawaban Aisyah bahwa Nabi SAW hanya mengatakan,'Sesungguhnya

mereka telah mengetahui',jika didengarnya langsung dari Nabi SAW,
tetap tidak menafikan riwayat 'mereka mendengar', bahkan justru

menguatkannya."

As-Suhaili berkata yang kesimpularurya, "Sesungguhnya dalam
hadits itu sendiri terdapat kerangan yang menunjukkan kejadian

tersebut sebagai sesuatu yang luar biasa pada diri Nabi SAW. Hal ini
dipahami dari perkataan para sahabatnya, 'Apakah engkau berbicara
dengan orang-orang yang telah menjadi bangkai?' Maka beliau SAW
memberi jawaban atas mereka." Dia berkata, "Jika pada kondisi
tersebut mereka mengetahui maka tidak mustahil pula mereka bisa
mendengar. Mungkin dengan telinga kepala mereka 

-menurutpendapat mayoritas- atau dengan telinga hati mereka." Dia juga
berkata, "Hadits ini dijadikan dalil mereka yang mengatakan,

'Pertanyaan diajukan kepada ruh dan jasad'. Namun, mereka yang
mengatakan pertanyaan hanya ditujukan kepada ruh membantah
bahwa 'membuat mendengar' mungkin berkenaan dengan telinga
kepala dan telinga hati. Dengan demikian, tidak ada hujjah padanya
yang mendukung pandangan di atas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika kejadian saat itu merupakan hal
yang luar biasa pada diri Nabi SAW, maka tidaklah tepat
memasukkannya ke dalam masalatr pertanyaan.

Para ulama ahli tafsir berbeda pendapat tentang maksud 'orang-
orang mati' dalam firman Allah, "sesungguhnya engkau tidak bisa
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membuat mayit (orang-orang mati) mendengar", demikian juga

maksud 'mereka yang berada di kubur '. Aisyah memahami
sebagaimana makna yang sebenarnya dan menjadikannya sebagai

dasar. Oleh karena itu, dia terpaksa menakwilkan sabdanya,'Kalian
tidak lebih mendengar apa yang aku katakan dibanding mereka'.
Pemahaman Aisyah ini menjadi pendapat mayoritas ulama. Pendapat
lain mengatakan bahwa ayat itu dalam konteks majaz, dan maksud
'orang-orang mati' dan 'orang-orang dalam kubur' adalah kaum kafir.
Mereka diserupakan dengan orang-orang mati meskipun masih hidup.
Artinya, kondisi mereka sama dengan orang yang mati atau orang
yang telah menghuni kubur. Jika demikian, maka ayat itu tidak
menjadi dalil atas apa yang dinafikan Aisyah RA.

9. Keutamaan Orang yang Ikut Perang Badar

)n ;;{rc,-fl ,i;" *; hr q) Ui'+ :iG tg y
J;r 6. :|Uu" *i * \, 'k dt jt,'^1i'-it;; ,i* u,
'J\') |,#rr'+i *it ,f.'J.'oy q i:, {f u? t' I'

,, ,- 4

euait-rj t;ri -,#ji- ,!;"j ,Jw .&i c; ar\r'aj
.,-r')i'.at * g,f, ,if Lg qy

3982. Dari Humaid, dia berkata: Aku mendengar Anas RA
berkata, "Haritsah gugur pada perang Badar sementara dia masih
muda. Maka ibunya datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai
Rasulullah, engkau telah mengetahui kedudukan Haritsah padaku, jika
dia berada di surga maka aku sabar dan mengharapkan pahala dari
Allah semata, tetapi jika selain itu niscaya engkau akan lihat apa yang
aku lakukan'. Beliau SAW bersabda, 'Ah, apakah ia hanya satu
surga? Sungguh ia adalah surga-surga yang banyak, dan sungguh ia
berada di surga Firdaus'."
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-., .?, . .1. tt-rrr *:iy ^t,-k )t,S;,r 4:,SC li h' ,{t * *
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3983. Dari Ali RA, dia berkata, "Rasulullah SAW mengutusku,

Abu Martsad dan Az-Zubair --dan kami semua mahir menunggang

kuda- dan bersabda, 'Berangkatlah hingga kalian mendatangi
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Raudhah Khakh. Di sena terdapat seorang wanita dari kaum

musyrikin yang membawa surat dari Hathib bin Abi Balta'ah kepada

kaum musyrikin'. Kami mendapatinya berjalan mengendarai unta

miliknya di tempat yang dikatakan Rasulullah SAW. Kami berkata,

'Surat'. Dia menjawab, 'Kami tidak membawa surat'. Kami

menyuruhnya turun dan menggeledah tetapi kami tidak melihat surat.

Kami berkata, 'Rasulullah SAW tidak berdusta. Hendaklah engkau

mengeluarkan surat atau kami akan menelanjangimu'. Ketika dia

melihat kesungguhan maka dia mengulurkan tangannya ke sanggul

rambutnya --dan saat itu dia mengikat rambutnya dengan kain- lalu

mengeluarkan surat yang dimaksud. Kami berangkat membawa surat

itu kepada Rasulullah SAW. Umar berkata, 'Wahai Rasulullah,

sungguh dia telah khianat kepada Allah dan Rasul-Nya serta orang-

orang mukmin, biarkan aku memenggal lehernya'. Nabi SAW

bersabda, 'Apa yang mendorong kamu melakukan itu?' Hathib

berkata, 'Demi Allah, sungguh aku bukan tidak beriman kepada Allah
dan Rasul-Nya. Aku menginginkan adanya kekuatan bagiku diantara

orang-orang itu yang dengannya Allah menolak (gangguan) terhadap

keluarga dan hartaku, dan disana tidak ada seorang sahabatmu, kecuali

dia memiliki kekuatan dari kerabatnya yang dengannya Allah menolak

[gangguan] terhadap keluarga dan hartanya'. Nabi SAW bersabda,

'Dia benar, dan jangan katakan kepadanya kecuali kebaikan'. Umar

berkata, 'Sungguh dia telah khianat kepada Allah dan orang-orang

mukmin. Biarkan aku memegang lehemya'. Beliau SAW bersabda,

'Bukankah dia termasuk orang yang ikut perang Badar?' Beliau juga

bersabda, 'Mudah-mudahan Allah telah melihat kepada peserta

perang Badar dan berfirman; Lakukan apa yang kalian kehendaki

sungguh surga telah wajib bagimu -atau sungguh Aku telah

mengampuni kalian-'. Kedua mata Umar meneteskan air mata dan

berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'."
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Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan orang yang ikut perang Badar). Maksudnya,

kaum muslimin yang berperang bersama Nabi SAW melawan orang-

orang musyrik. Seakan-akan yang dimaksud adalah menjelaskan

kelebihan mereka, dan bukan keutamaan mereka secara mutlak.
.l: 'tU.e'f"$)G l#ai (Haritsah gugur pada perang Badar). Dia

adali Haritsah Uin Srraqut bin Al Harits bin Adi Al Anshari bin Adi
bin An-Najjar. Bapaknya adalah Suraqah, yang sempat tercatat

sebagai sahabat Nabi SAW dan gugur pada perang Hunain.
t tl .' .aiji c;et-ie (Ibunya datang). Dia adalah Ar-Rubayyi' binti An-

Nadhr (bibi Anas bin Malik). Pada bagian awal pembahasan tentang
jihad dinukil dari jalur Syaiban, dari Qatadah, dari Anas,

"Sesungguhnya ibu Ar-Rabi' Ibnu Al Bara', dan dia adalah ibu
Haritsah." Dia berkata, "fni merupakan kesalahan dan yang benar

bahwa ibu Haritsah Ar-Rabi' adalah bibinya Al Bara'." Saya telah

menyebutkan dan menjelaskan permasalahan yang berkaitan dengan

ini di tempat tersebut.

Kata waifuak pada hadits ini mengandung makna belas kasih.

Namun, menurut Ad-Dawudi adalah kecaman. Adapun kata hubila
terkadang bermakna pujian dan takjub. Mereka berkata, "Asalnya
digunakan untuk anak yang meninggal dalam habl, yaitu tempat anak

dalam rahim. Seakan-akan ibunya merasa sakit pada habl karena
kematian anaknya." Tetapi menurut Ad-Dawudi kata hubila bermakna
jahila (tidak tahu). Namun, tak seorang pun di antara pakar bahasa

yang mengatakan bahwa makna hubila adalahjahila.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ali tentang kisah

Hathib bin Abi Balta'ah. Penjelasan lebih detil tentang kisah ini akan

dipaparkan pada pembahasan tentang pembebasan Makkah. Al
Barqani menyebutkan bahwa Muslim menukil hadits yang seperti ini
dari jalur Ibnu Abbas dari Umar dengan redaksi yang lengkap.
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Maksud penyebutan hadits Hathib di tempat ini adalah sebagai

dalil tentang keutamaan mereka yang ikut perang Badar, sebagaimana

yang dapat disimpulkan dari sabda Rasulullah di atas. lni adalah berita
yang sangat menggembirakan yang tidak dialami oleh selain mereka.

. Berita mengenai hal itu dinukil dalam beberapa lafazh, di ariara;

€'-t s;i lsunggrh Aku telah mengampuni kalian), 'J *'t U
'&it 

lsrngguh surga telah wajib bagi kalian), dan llr iirr $J (Mudah-

mudahan Allah telah melihat)
"Sesungguhnya harapan dalam pembicaraan Allah dan pembicaraan

Rasul-Nya adalah sesuatu yang pasti terjadi." Lalu dalam riwayat

Imam Ahmad dari Ibnu Abi Syaibah dari Abu Hurairah terdapat

pernyataan yang tegas, '-t'tJ6'$;' U ttl,,br')us 
)U ,Yl 4; '4Sa ?nt'ot.

i1i ls"runSSuhnya Allah telah melihat kepada peserta perang Badar

dan berfirman, 'Lakukanlah apa yang kalian mau, sungguh aku telah

mengampuni kalian '.). Imam Ahmad menukil juga dengan sanad yang

sesuai kriteria Imam Muslim, dari hadits Jabir, dari Nabi SAW, iJ
t3';"j.9Yi .,tlt'Pn-Qiaok akan masuk neraka seseorang yang ikut

perang Badar).

Timbul kemusykilan sehubungan dengan lafazh,'e; tisbr

(lakuknn apa yang kalian mau), karena secara zhaht adalah

pembolehan, dan ini menyalahi ketentuan syariat. Kemusykilan ini
dijawab bahwa maksudnya adalah kabar tentang urusan terdahulu,

yakni semua amalan yang telah kalian lakukan maka telah diampuni.

Hal ini telah diperkuat dengan penggunaan kata kerja dalam bentuk

lampau. Sekiranya untuk sesuatu yang akan datang niscaya dikatakan,
"3 trii (Maka Aku akan mengampuni untuk kalian). Akan tetapi

jika maksudnya untuk amalan yang terdahulu tentu tidak layak

digunakan sebagai dalil atas perbuatan Hathib. Karena Nabi SAW
mengucapkan perkataan itu kepada Umar sebagai pengingkaran atas

sikapnya terhadap perbuatan Hathib. Kisah ini sendiri terjadi 6 tahun
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sesudah perang Badar. Dengan demikian, maksudnya adalah untuk
yang akan datang. Hanya saja digunakan kata kerja dalam bentuk

lampau adalah untuk menyatakan bahwa hal itu benar-benar akan

tegadi.

Menurut sebagian ulama bentuk perintah pada kata

'kerjakanlah' menunjukkan kemuliaan dan penghormatan.

Maksudnya, tidak memberi sanksi atas apa yang mereka lakukan

sesudah itu. Mereka mendapat kekhususan demikian karena apa yang

mereka alami merupkan peristiwa yang sangat besar, sehingga dosa-

dosa mereka terdahulu layak untuk dihapus dan yang akan datang bila
itu terjadi layak untuk diampuni. Maksudnya, semua yang kamu

lakukan sesudah peristiwa ini maka akan diampuni.

Pendapat lain mengatakan; maksudnya bahwa dosa-dosa mereka
jika te{adi maka telah diampuni. Ada jugayangberpendapat bahwa ia
adalah berita gembira tentang tidak adanya dosa yang mereka lakukan.

Namun, pendapat terakhir ini jelas tidak tepat, karena apa yang akan
disebutkan berikut tentang kisah Qudamah bin Mazh'un ketika minum
Khamer pada masa pemerintahan lJmar, lalu Umar menegakkan
hukuman atasnya. Faktor ini juga yang membuat Umar memutuskan
hubungan dengannya. Kemudian Umar melihat dalam mimpinya
seseorang yang memerintahkannya agar memperbaiki hubungan

dengan Qudamah, karena dia adalah peserta perang Badar.

Makna yang mungkin dipahami dari kisah di atas adalah

kemungkinan yang kedua. Ini pula yang dipahami Abu Abdurrahman
As-Sulami (seorang tabi'in) ketika berkata kepada Hayyan bin
Athiyah, "Sungguh aku telah mengetahui perkara yang membuat

sahabatmu berani untuk (menumpahkan) darah." Lalu dia
menyebutkan hadits di atas. Perkara ini akan disebutkan pada bab

perintah bertaubat bagi orang-orang murtad. Para ulama sepakat

bahwa berita gembira yang dimaksud berkaitan dengan hukum-hukum
akhirat bukan hukum-hukum dunia, seperti penegakkan hukuman, dan

selainnya.
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3984. Dari Abu Usaid RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda kepada kami pada perang Badar, 'Jika mereka mendekati

knlian maka lemparilah mereka, dan sisakanlah (hematlah) anak

panah knlian'."

3985. Dari Abu Usaid RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda kepada kami pada perang Badar, 'Jika mereka mendekati

kalian -yalcni 
merefta banyak atas kamu-makn lemparilah merekn

dan sisakanlah (hematlah) anak panah kalian'. "

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat dalam naskah-naskah sumber tanpa

menyebutkan judul bab. Hadits-hadits yang disebutkan di dalamnya

juga berkenaan dengan perang Badar.

Hadits pertama di tempat ini dinukil Imam Bukhari dari

Abdullah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Abu Ahmad Az-Zubaii, dalj

Abdurrahman bin Al Ghasil, dari Hamzah bin Abi Usaid dan Az-

ztbair bin Al Mundzir bin Abi usaid, dari Abu Usaid. Abu Ahmad

yang dimaksud adalah Muhammad bin Abdullah bin Az-zubair Az-

zubaii, sebagaimana disebutkan pada hadits berikutnya. Kemudian

dalam riwayat ini disebutkan; Dari Hamzah bin Abi Usaid dan Az-

z:ubair bin Al Mundzir bin Abi Usaid. sementara pada riwayat

*t y\t -* *t Jy, a'Jv ,'J6 &?nt q, ?i g,i *
'& rfuL,si'F € tF 4i'gi 6y :ri. i'e.
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berikutnya disebutkan, "Az-Zubair bin Abi Usaid." Ada yang
mengatakan bahwa dia adalah paman Az-Zubair bin Al Mundzir bin
Abi Usaid. Versi lain mengatakan keduanya adalah nama satu orang.
Hanya saja pada riwayat kedua dinisbatkan langsung kepada

kakeknya. Tetapi versi pertama lebih benar. Lebih fatal lagi kesalahan

mereka yang mengatakan bahwa Az-Zubair adalah Al Mundzir itu
sendiri.

. ,l 'ro.J".;l 
Crt * (Dari Abu Usaid). Dia adalah Malik bin Rabi'ah Al

Khazraji As-Sa'idi.

€#i $ Qika mereka mendekati kalian). Dalam riwayat kedua

disebutkan,lS':'$i tf (Maksudnya, jika mereka telah banyak atas

kamu). Namun, penafsiran kata'ahsabuukum'dengan arti seperti ini
tidak dikenal para pakar bahasa. Dalam pembahasan tentang jihad
saya kemukakan bahwa Ad-Dawudi menafsirkan kata 'ahsabuukum'
dengan arti seperti itu, tetapi selanjutnya ulama lain mengingkarinya.
Hanya saja pengingkaran tersebut tetap beralasan karena penafsiran
yang dimaksud tidak dikenal para ahli bahasa. Mungkin saja ia hanya
berasal dari sebagian periwayatnya. Dalam riwayat Abu Daud di
tempat ini disebutk ur, €'-# f (Mat<sudnya, merekn telah menutupi

kalian), dan ia lebih serasi dengan maksud kata itu. Ia juga didukung
riwayat yang dikutip Ibnu Ishaq, U);rt 'r;1 'tl:t f \, e )t'J';:rbi

uj&'i@o'€'jrt $t lt61 i:;U,t ;F.#t db 44 r "oi

(Sesungguhnya Nabi SAII/ memerintahkan sahabat-sahabatnya agar
tidak menyerang kaum musyrikin hingga beliau memerintahkan
mereka. Beliau bersabda, 'Jika mereka mendekati kalian maka
gempurlah mereka dari kalian dengan anakpanah'.).

Kata'ahsaba' sendiri secara bahasa berarti dekat. Ibnu Faris
berkata, "Jika dikatakan'ahsaba ash-shaid', artinya binatang buruan
mendekat dan memposisikan dirinya pada jarak tembak. Maka makna
hadits itu adalah; Jika mereka mendekat kepadamu dan telah berada
pada jarak tembak maka lemparilah mereka.
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'.(C.t t;o:;rti ,'eiatit (Lempari mereka dan sisakan [hematlahJ

anak panahmu). Ad-Dawudi berkata, "Makna 'lempari mereka', yakni

lempari dengan batu-batu, karena lemparan hampir-hampir tidak

meleset dari sasaran jika diarahkan kepada sekelompok orang." Dia
juga berkata, "Adapun makna sisakan '(hematlah) anak panahmu',

yakni hingga terjadi kontak langsung." Sementara ulama selainnya

berkata, "Maknanya adalah; Bidiklah mereka dengan sebagian anak

panah kamu dan jangan semuanya." Namun, yang tampak bagiku

bahwa kalimat, "Dan sisakan (hemat) anak panahmu", tidak berkaitan

dengan kalimat, "lempari mereka", bahkan kalimat itu hanyalah

sebagai penjelasan bagi perintah agar mengakhirkan pelemparan

hingga musuh mendekat. Maksudnya, jika mereka jauh maka anak

panah tidak akan mengenai mereka. Maka makna sisakan (hemat)

anak panahmu, yakni saat posisi mereka masih jauh dan belum

berada dalam jangkauan panah. Adapun bila telatr berada pada posisi

yang dapat dijangkau anak panah, maka lepaskanlah anak panah

kalian.

:Jt-ire:L\t *rflG 3.ir1r'+ iJu ot;t,r_ri f
,#., i''+ *i i'y. ;6lt e & y \t,k Ut F
;:t;af iW?, *t *Xt J:"'*:tt orsi g; L 6lvii

-'t|SG ry'y't,t i y,iur',frri ){ i';-'q F
.i,;--, -r'-Jt-l ,.1;|,. 7'-t* f i ,06

3987. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin
Azib RA berkata, 'Nabi SAW mengangkat Abdullah bin Jubair

sebagai pemimpin pasukan pemanah pada perang Uhud. Mereka

berhasil mengorbankan kami sebanyak 70 orang. Sementara Nabi

SAW dan para sahabatnya mengorbankan kaum musyrikin pada

perang Badar sebanyak 140 orang; 70 orang tawanan dan 70 orang

i?
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terbunuh. Abu Sufyan berkata, 'Hari ini sebagai balasan perang Badar,

dan perang adalah silih berganti'."

t.,l z r
olll u- t,t_1

/o.

d-.1 f
^/o1l eG4tq:,

.,;lti;f)i,Su *ry\te 4t*
.rT. ii'r*; t:tfr ait o3bt iat;, ,t*;

3987. Dari Abu Musa -aku kira dari Nabi SAW- beliau

bersabda, "Ternyata kebaikan adalah apa yang dengannya Allah
mendatangkan kebaikan sesudah itu, dan balasan kejujuran yang Dia
datangkan kepada kami sesudah perang Badar." ,

Keteranean Hadits:

Keduat, hadits Al Bara' tentang kisah pasukan pemanah pada

perang Uhud. Dia hanya menyebutkan sebagian kisah itu. Proses

(kronologis)nya secara lengkap akan dijelaskan pada kisah perang

Uhud. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada

lafazh, "Mengorbankan kaum musyrikin pada perang Badar sebanyak
140 orang; 70 orang tawanan dan 70 orang terbunuh." Inilah
keterangan yang benar mengenai jumlah musuh yang terbunuh pada

perang Badar. Namun, para pengamat sejarah hidup Nabi SAW
menyatakan jumlah yang terbunuh kurang lebih 50 orang. Ibnu Ishaq

menyebutkan nama-namanya dan mencapai 50 orang. Lalu Al Waqidi
menambahkan 3 atau 4 orang. Sejumlah pengamat peperangan Nabi
SAW mengatakan bahwa yang terbunuh 40 orang lebih. Akan tetapi
penyebutan nama-nama mereka yang terbunuh satu persatu tidak
berarti mencakup semua korban. Pernyataan Al Bara' bahwa jumlah
mereka 70 orang telah disetujui Ibnu Abbas dan lainnya. Hal itu
dikutip lmam Muslim dari hadits Ibnu Abbas. Allah juga berfirman

dalam surah Aali Imraan [3] ayat 165,4iL't'?l'tii;l'5f.Ai U:ti

(Dan mengapa ketika kamu ditimpa musibah [pada perang UhudJ,

' Hadits pertamanya adalah hadits Abu Usaid terdahulu no. 3984 dan 3985. -penerj.
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padahal kamu telah menimpakan kekalahan dua kali lipat kepada

musuh-musuhmu [pada perang Badar]). Para ahli tafsir sepakat

bahwa yang dimaksud ayat ini adalah peserta perang Uhud. Lalu yang
dimaksud dengan menimpakan kekalahan dua kali lipat adalah perang

Badar. Kemudian jumlah kaum muslimin yang syahid pada perang

Uhud adalah 70 orang. Hal ini ditegaskan Ibnu Hisyam seraya berdalil
dengan perkataan Ka'ab bin Malik dalam salah satu syairnya:

Akhirnya terbunuhlah 70 orang di antara mereka,

diantaranya adalah Utbah dan Al Aswad.

Maksudnya, Utbah bin Rabi'ah bin Abdu Syams. Adapun orang
yang membunuhnya telah disebutkan terdahulu. Sedangkan Al Aswad
adalah Ibnu Abdul Asad bin Hilal Al Makhzumi. Dia dibunuh oleh
Hamzah bin Abdul Muththalib.

Selanjutnya Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama mereka yang
terbunuh pada perang Badar 

-selain 
yang disebutkan Ibnu Ishaq-

sehingga genap 60 orang. Hal ini menguatkan pendapat yang telah
kami kemukakan.

Kaiga, hadits Abu Musa tentang mimpi Nabi SAW. Imam
Bukhari mengutipnya secara ringkas, dan telah disitir pada
pembahasan tentang hijrah. Di tempat itu, Imam Bukhari juga
mengutip sebagian hadits ini. Kemudian dia menyebutkannya pada
pembahasan tentang tanda-tanda kenabian secara lengkap. Lalu saya
menjanjikan akan menjelaskannya pada pembahasan tentang perang

Uhud. Namun, temyata Imam Bukhari tidak menyebutkannya dalam
pembahasan perang [Jhud, kecuali bagian yang sangat ringkas yang
dia sebutkan di tempat ini. Oleh karena itu, saya akan menjelaskannya
pada pembahasan tentang tafsir mimpi.
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3988. Dari Ibrahim bin Sa'ad, dan bapaknya, dari kakeknya, dia

berkata: Abdunatrman bin Auf berkata "Sungguh aku berada dalam

barisan pada perang Badar. Temyata di bagian kanan dan kiriku terdapat

dua pemuda yang masih belia. Seakan-akan aku tidak merasa aman

dengan tempat keduanya. Tiba-tiba salah satunya berkata kepadaku

dengan berbisik agar tidak diketahui ternannya, 'Wahai paman,

perlihatkan kepadaku Abu Jahal'. Aku berkata 'Wahai anak saudaraku,

apa yang akan kamu lakukan dengannya?' Dia menjawab, 'Aku telah

berjanji kepada Allah, jika melihafrrla aku akan membunuhnya atau aku

mati karenmrya'. ["alu pemuda yang satunya berkata kepadaku sama

seperti itu dengan bertisik agar tidak diketahui temarmya." Dia berkat4

"Sungguh aku tidak lebih senang bila diapit dua laki-laki dibandingkan

berada di antara keduanya. Aku pun menunjukkannya kepada keduanya.

Maka mereka menyerang ke arahnya seperti dua elang hingga

menebasnya. Keduanya adalah puffa Afra'."

Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Abdurrahman bin Auf tentang kisah

pembunuhan Abu Jahal. Imam Bukhari mengutip hadits ini dari

Ya'qub bin Ibrahim, dari Ibrahim bin Sa'ad, dari bapaknya, dari

kakeknya.

Dalam riwayat Abu Dzar dan Al Ashili dikatakan; Ya'qub bin
Ibrahim menceritakan kepadaku. Sementara catatan periwayat lainnya

menyebutkan; Ya'qub menceritakan kepada kami, yakni tanpa
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menyebutkan nasabnya. Menurut Al Kullabadzi, ra adalah Ya'qub bin

Humaid bin Kasib. lni pula yang ditegaskan Al Hakim dari guru-

gurunya. Namun, dia mengungkap kemungkinan bila yang dimaksud

adalah Ya'qub bin Muhammad Az-Zlhi. Saya (Ibnu Hajar) katakan,

pada pembahasan mendatang akan disebutkan keterangan yang

menguatkannya.

Al Hakim berkata, "syaikh kami Abu Ahmad Al Hakim

berdialog denganku bahwa Imam Bukhari mengutip dalam kitab

Shahihnya dari Ya'qub bin Humaid. Maka aku berkata kepadanya,

'sesungguhnya Imam Bukhari hanya meriwayatkan dari Ya'qub bin

Muhammad'. Namun, dia tidak meralat pendapatnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan Abu Ahmad didukung

oleh Ibnu Mandah, Abu Ishaq Al Hibal, dan ulama lainnya. Namun,

pernyataan ini dapat dikritik dengan mengemukakan keterangan yang

tercantum dalam riwayat Al Ashili dan Abu Dzar.

Abu Ali Al Jiyani berkata, "Dalam riwayat Ibnu As-Sakan

ditempat ini disebutkan, 'Ya'qub bin Muhammad'. Akan tetapi dalam

riwayat Abu Dzar dan Al Ashili, 'Ya'qub bin Ibrahim'. Sementara

periwayat lainnya menyebutkan tanpa nasab. Abu Mas'ud

menegaskan dalam kitab Al Athraf bahwa ia adalah Ibnu Ibrahim

seraya menyebutkan kemungkinan yang dimaksud adalah Ya'qub bin

Ibrahim bin Sa'ad." Dia juga berkata, "Pendapat ini tidak benar, sebab

Ya'qub meninggal sebelum Imam Bukhari melakukan perjalanan, dan

dia banyak menukil hadits darinya melalui perantara. Al Karmani

membangun pandangannya atas dasar ia adalah Ya'qub bin Ibrahim

bin Sa'ad. Dia berkata,'sanad ini dinukil secara berantai dari anak,

bapak, dan kakek. Namun AlMizzi cenderung mengatakan, dia adalah

Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi."

Pada bagian akhir pembahasan tentang shalat, bab "Shalad di

Masjid Quba"', dan pada pembahasan tentang keutamaan, bab "Sabda

Nabi SAW Kepada Anshar; Kalian Manusia Paling Aku Cintai",

dinyatakan dengan tegas dari Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi. Al
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Barqani berkata dalam kitab Al Mushafahah, "Ya'qub bin Humaid

tidak memenuhi kriteria Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya. Untuk

itu dikatakan bahwa dia adalah Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad. Akan

tetapi perantara terhapus saat penyalinan naskah. Karena Imam

Bukhari tidak mendengar langsung darinya." Namun, yang lebih kuat

adalah tidak ada yang terhapus, dan mungkin yang dimaksud adalah

Ad-Dauraqi, mungkin juga Ibnu Muhammad Az-Zuhi.

:!e V ai * (Dari bapahtya dari kakehtva)' Bapakr,ya adalah

Sa'id bin Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf. Pada bab yang lalu telah

disitir bahwa Shalih bin Ibrahim bin Abdunahman bin Auf

meriwayatkan juga hadits ini dari bapaknya. Imam Bukhari

menyebutkannya secara lengkap dalam pembahasan tentang bagian

seperlima rampasan perang.

Kalimat pada riwayat ini, 'Seakan aku tidak aman di tempat

keduanya', yakni tidak aman dari musuh. Sebagian lagi berkata,

'tempat keduanya' merupakan kiasan atas diri mereka. Seakan-akan

dia tidak merasa percaya pada keduanya karena belum mengenal

dengan baik. Maka dia tidak merasa aman dan menduga bahwa

keduanya berasal dari pihak musuh. Kemudian saya menemukan

dalam kitab Al Maghazi karya Ibnu A'idz penjelasan yang

menghilangkan kemusykilan itu. Dia menukil kisah ini dengan

panjang lebar melalui sanad yang munqathi ' (terputus) dan

disebutkan , ,Pf tp:/& ; gf.,f6 ,t ,J$t Gi o1::;,':'is (lt,
merasa khawatir akan didatangkan manusia dari arahku, karena aku

berada diantara dua pemuda belia).

i"&r (Dua elang). Kata shaqrain adalah bentuk mutsanna

(ganda) dari kata shaqr, yaitu salah satu burung pemangsa. Diantara

empat burung pemangsa adalah shaqr, bazi, syahin, dan aqab. Kedua

pemuda itu diserupakan dengan elang karena kemasyhuran burung itu

dengan keberanian, keteguhan, dan ketangkasan dalam menangkap

buruannya. Jika ia menemukan sasaran niscaya tidak akan dilepas

hingga berhasil menangkapnya. Orang Arab pertama yang berburu
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burung ini adalah A1 Harits bin Muawiyah bin Tsaur Al Kindi.
Sesudah itu banyak orang yang ikut memburunya.
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3989.'Dari Abu ffurui.ut RAr'dia berkata, "Rasulullah SAW
mengirim 10 orang mata-mata dan menunjuk Ashim bin Tsabit Al
Anshari (kakek Ashim bin Umar.bin Al Khaththab) sebagai pemimpin
mereka. Ketika mereka berada di Al Hadah antara Usfan dan Makkah,
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keberadaan mereka diceritakan kepada komunitas suku Hudzail,

mereka biasa disebut bani Lihyan. Kelompok ini keluar untuk

menyerang mereka dalam jumlah 100 orang pemanah. Mereka

menelusuri jejak-jejak para sahabat itu hingga menemukan kurma

bekas makanan mereka di tempat mereka singgah. Mereka berkata,

'Kurma Yastrib'. Mereka pun terus mengikuti jejak-jejak tersebut.

Ketika Ashim dan para sahabatnya menyadari kedatangan kelompok

itu, mereka berlindung ke suatu tempat. Lalu kaum itu mengepung

mereka seraya berkata, 'Menyerahlah dan berikan tangan-tangan

kamu, bagi kamu perdamaian dan pefanjian, bahwa kami tidak akan

membunuh seorang pun diantara kalian'. Ashim bin Tsabit berkata,

'Wahai kalian semua, ketahuilah aku tidak akan menyerah dan

menerima perlindungan orang kafir'. Kemudian dia berkata, 'Ya

Allah, kabarkan keadaan kami kepada Nabi-Mu SAW'. Mereka pun

melempari para sahabat Nabi SAW dengan panah dan berhasil

membunuh Ashim. Lalu tiga orang menyerah kepada mereka dengan

perdamaian dan perjanjian. Diantara mereka adalah Khubaib, Zaidbrn
Ad-Datsinah, dan seorang laki-laki lain. Setelah ketiganya berada

dalam kekuasaan mereka, mereka pun melepaskan tali busur

ketiganya, lalu mengikat tangan mereka. Laki-laki ketiga berkata, 'lni
adalah awal pengkhianatan. Demi Allah, aku tidak menemani kalian,
sungguh bagiku pada mereka itu tauladan', maksudnya orang-orang

yang dibunuh. Mereka menarik dan berusaha agar dia menemani

mereka. Namun, laki-laki tersebut tetap tidak mau menyertai

perjalanan mereka. Maka mereka berangkat membawa Khubaib dan

Zaidbin Ad-Datsinah hingga menjual keduanya setelah perang Badar.

Khubaib dibeli bani Al Harits bin Amir bin Naufal --dan Khubaib

adalah pembunuh Al Harits bin Amir pada perang Badar- dan dia

tinggal bersama mereka sebagai tawanan hingga mereka sepakat untuk

membunuhnya. Suatu ketika, Khubaib meminjam pisau cukur dari

salah seorang anak perempuan Al Harits, untuk digunakan mencukur

bulu kemaluannya. Anak perempuan itu meminjamkannya. Lalu anak

kecilnya merangkak 
-saat 

dia tidak menyadarinya- hingga sampai

ke tempat Khubaib. Dia pun mendapati anaknya itu didudukkan
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Khubaib di pangkuannya sementara pisau berada di tangannya. Dia
berkata, 'Aku sangat panik sehingga diketahui oleh Khubaib'. Dia
berkata, 'Apakah engkau takut bahwa aku membunuhnya? Sungguh

aku tidak akan melakukan hal itu'. Dia berkata, 'Demi Allah, aku
tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib. Demi
Allah, sungguh aku menemukannya suatu hari makan setangkai

anggur di tangannya, padahal dia dirantai dengan besi, dan saat itu di
Makkah tidak ada buah-buahan'. Wanita ini berkata, 'sungguh itu
adalah rezeki yang diberikan Allah kepada Khubaib'. Ketika mereka
membawanya keluar dari wilayah Haram untuk membunuhnya,
Khubaib berkata, 'Biarkan aku shalat dua rakaat'. Mereka pun
membiarkannya dan beliau shalat dua rakaat. Dia berkata, 'Demi
Allah, kalau bukan karena kalian mengira aku takut dan panik, tentu
aku akan menambahnya'. Kemudian dia berkata, 'Ya Allah, habiskan
mereka semua, bunuh mereka sekaligus, dan jangan sisakan satupun
di antara mereka'. Lalu dia melantunkan bait sya'ir:

Aku tidakpeduli saat dibunuh sebagai muslim,

di tempat manapun pembunuhanku terjadi.

Demikian itu pada dzat Allah yang jika menghendaki,

memberkahi pada urat-urat daging yang tercabik-cabik.

Selanjutnya, Abu Sirwa'ah Uqbah bin Al Harits berdiri
mendekatinya, lalu membunuhnya. Khubaib telah membuat sunnah
shalat bagi setiap muslim yang akan dibunuh dalam pelaksanaan suatu
hukuman. Beliau -yakni Nabi SAW- mengabarkan sahabat-
sahabatnya berita mereka saat dibunuh musuh. Kemudian beberapa
orang Quraisy mengirim utusan kepada Ashim bin Tsabit saat

diceritakan bahwa dia terbunuh, agar didatangkan kepada mereka
sesuatu dari anggota badannya untuk dikenali --dan dia telah
membunuh salah seorang pembesar mereka-. Namun, Allah
mengirim kepada Ashim seperti sekawanan tawon yang
melindunginya dari utusan mereka. Sehingga mereka tidak mampu
memotong tubuh Ashim sedikitpun." Ka'ab bin Malik berkata,
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"Mereka menyebutkan Murarah bin Ar-Rabi' dan Hilal bin Umayyah

Al Waqifi, dua laki-laki shalih yang turut serta dalam perang Badar."
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3990. Dari Nafi', "sesungguhnya diceritakan kepada Ibnu Umar

RA bahwa Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail 
-seorang 

peserta

perang Badar- sakit di hari Jum'at. Maka dia menunggang hewan

untuk datang kepadanya setelah matahari meninggi dan waktu Jum'at

telah dekat, dan dia meniggalkan Jum'at."
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399I. Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu

Syihab, dia berkata: Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah menceritakan

kepadaku, sesungguhnya bapaknya menulis kepada Umar bin
Abdullah bin Arqam Az-Zlhi, dia memerintahkannya agar masuk

kepada Subai'ah binti Al Harits Al Aslamiyah, dan bertanya

kepadanya tentang haditsnya, serta apa yang dikatakan kepadanya

oleh Rasulullah SAW saat dia meminta fatwa kepada beliau. Maka

Umar bin Abdullah bin Al Arqam menulis kepada Abdullah bin Utbah

mengabarkan kepadanya bahwa Subai'ah binti Al Harits mengabarkan

kepadanya, sesungguhnya dia adalah istri Sa'ad bin Khaulah

-berasal 
dari bani Amir bin Lu'ay dan termasuk peserta perang

Badar- lalu ditinggal mati suaminya saat haji Wada', sementara dia

sedang hamil. Tidak lama setelah suaminya wafat, dia pun melahirkan
kandungannya. Ketika selesai nifas dia menyiapkan diri untuk para

pelamar. Abu As-Sanabil bin Ba'kak 
-seorang 

laki-laki dari bani

Abdu Ad-Dar- masuk menemuinya dan berkata, 'Mengapa aku

melihat engkau telah mempercantik diri untuk para peminang dan

mengharapkan pernikahan? Demi Allah, sungguh engkau tidak bisa

menikah hingga berlalu bagimu 4 bulan 10 hari'. Subai'ah berkata,

'Ketika dia mengatakan hal itu kepadaku, aku pun mengumpulkan

pakaianku saat sore hari, lalu datang kepada Rasulullah dan bertanya
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kepada beliau tentang itu. Maka beliau SAW memberi fatwa kepadaku

bahwa aku telah halal (untuk menikah) sejak melahirkan

kandunganku. Beliau pun memerintahkan aku untuk menikah jika aku

mau'."

Hadits ini juga diriwayatkan Ashbagh dari Ibnu Wahab, dari

Yunus. Al-Laits berkata: Yunus menceritakan kepadaku dari Ibnu

Syihab, dan kami bertanya kepadanya maka dia berkata: Muhammad

bin Abdurrahman bin Tsauban 
-mantan 

budak bani Amir bin

Lu'ay- mengabarkan kepadaku bahwa Muhammad bin Iyas bin Al
Bukair 

-dimana 
bapaknya adalah seorang peserta perang Badar-

mengab arkan kepadanya.

Keterangan Hadits:

Kelima, hadits Abu Hurairah tentang kisah syuhada di sumur

Ma'unah. Penjelasannya secara lengkap akan disebutkan pada

pembahasan perang Ar-Raji'. Adapun maksud pencantumannya di

tempat ini terdapat pada kalim at,'gr1,be q ry Si W iei (Dia telah

membunuh salah seorang pembesar mereka). Karena pada jalur lain

akan dijelaskan bahwa hal itu terjadi pada perang Badar. Orang yang

dibunuh Ashim dari kaum musyrikin pada perang Badar 
-menurut

Ibnu Ishaq dan yang sependapat dengannya- adalah Uqbah bin Abi
Mu'aith bin Abi Amr bin Umayyah. Dia membunuhnya atas perintah

Nabi SAW sebagai hukuman.

Hadits ini diriwayatkan Imam Bukhari dari Musa bin Ismail,

dari Ibrahim, dari Ibnu Syihab, dari Amr bin Jariyah Ats-Tsaqafi
(sekutu bani Zuhrah dan salah satu murid Abu Hurairah), dari Abu

Hurairah. Dalam riwayat ini disebutkan 'Amt bin Jariyah'. Sementara

dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 'Amr bin Abi Usaid bin
Jariyah'. Demikian juga dalam riwayat Al Ashili. Ia adalah penisbatan

kepada kakeknya. Bahkan ia adalah kakek daripada bapaknya. Karena

ia adalah Ibnu Usaid bin Al Alla' bin Jariyah. Pada pembahasan
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perang Ar-Raji'-seperti akan disebutkan- tercantum, 'Amr bin Abi
Sufyan'. Ia adalah kunyah (nama panggilan) bapaknya (Usaid).

Semua periwayat menukil dengan lafazh 'Ibnu Usaid'.
Kemudian mayoritas murid Az-Zuhi mengatakan, ia adalah 'Amr'.
Sebagian lagi menyebutnya 'lJmar'. Imam Bukhari mengukuhkan
bahwa ia adalah Amr. Demikian tercantum dalam pembahasan tentang
jihad pada bab "Apakah Seseorang Boleh Menyerah Menjadi
Tawanan?", dan kebanyakan menyebutnya 'Amr'. Adapun An-Nasafi
dan Abu Zaid Al Marwazi tidak menyebutkan namanya. Keduanya
hanya berkata, "Ibnu Usaid mengabarkan kepada kami." Ibnu As-
Sakan menyebutkan dalam riwayatnya 'IJmair'. Namun, yang benar
adalah Amr. Masalah ini akan dijelaskan pada perang Ar-Raji'.

yH, i -p /.fb"+'*rtt:\i -u ;.eb'# ]f:W?*
(Sepuluh orang sebagai mata-mata, dan menunjuk pemimpin mereka
Ashim bin Tsabit, kakek daripada Ashim bin tJmar bin Al Khaththab).
Penjelasan tentang mereka akan dikemukakan pada perang Ar-Raji,.
Adapun pernyataan 'Ashim bin Tsabit, kakek daripada Ashim bin
Umar bin Al Khaththab', maksudnya kakek dari pihak ibunya. Tapi
ini adalah kekeliruan dari sebagian periwayat hadits tersebut. Karena
Ashim bin Tsabit adalah paman Ashim bin Umar(dari pihak ibu),
bukan kakeknya. Sebab ibunya Ashim adalah Jamilah binti Tsabit,
saudara perempuan Ashim bin Tsabit. Dahulu namanya adalah
Ashiyah, lalu Nabi SAW merubahnya menjadi Jamilah.

Iyadh berkata, "Apabila kata 'jaddu' (kakek) dibaca ,jiddu,

(sungguh-sungguh) dan diposisikan sebagai sifat bagi Ashim, maka
kemusykilan di atas hilang dengan sendirinya."

Keenam, hadits Ka'ab bin Malik tentang kisah pertaubatannya
ketika tidak ikut dalam perang Tabuk bersama Nabi SAW.

'4t1,'*i ;.'Jr.:r',t/, g)t i.i'rt-) rrfs ,ss_t;'i ,;t Jtt,
r:r3;. r,t gr i,>-;A ;Pi 1Xa,a,t Or" Matik berkata,,,Mer"ko menyebut
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Murarah bin Ar-Rabi' Al Umari dan Hilal bin Umayyah Al Waqifi,

dua lakilaki shalih yang ikut perang Badar"). Ini adalah bagian
hadits Ka'ab bin Malik yang panjang tentang kisah pertaubatannya. Ia

akan disebutkan melalui sanad yang maushul pada kisah perang

Tabuk dengan redaksi yang lengkap.

Seakan-akan Imam Bukhari mengetahui bahwa sebagian orang
mengingkari jika Murarah dan Hilal ikut perang Badar, dan

menisbatkan kekeliruan ini kepada Az-Zuhi. Maka dia

membantahnya dan menisbatkan perkataan itu kepada Ka'ab bin
Malik. Inilah makna zhahir konteks hadits. Karena hadits ini dinukil
dari Ka'ab, dan dia lebih tahu tentang siapa yang ikut perang Badar,
dibanding orang-orang sesudahnya. Hukum asalnya tidak ada
penyisipan kata dari periwayat, kecuali ada dalil tegas yang
menyatakannya.

Penyematan predikat 'peserta perang Badar' pada keduanya
dikuatkan oleh perkataan Ka'ab bin Malik sendiri. Hal itu, karena
Ka'ab menyebutkan untuk dijadikan suri tauladan. Maka dia mensifati
keduanya dengan kebaikan dan ikut dalam perang Badar yang
merupakan peristiwa yang sangat besar. Ketika keduanya mengalami
hal yang sama dengan dirinya, yaitu tidak ikut dalam perang Tabuk,
dan juga diperintah Nabi SAW untuk diboikot seperti yang dia alami,
maka dia pun mengambil suri tauladan dari keduanya.

Adapun perkataan sebagian ulama muta'akhirin seperti Ad-
Dimyathi, "Tidak seorang pun menyebutkan Murarah dan Hilal
sebagai peserta perang Badar", adalah pernyataan yang patut ditolak.
Karena Imam Bukhari telah menegaskan hal itu di tempat ini dan

diikuti oleh sejumlah ulama. Adapun pemyataannya, "Keduanya
disebutkan pada tingkat kedua diantara mereka yang ikut perang

LIhud", juga merupakan pemyataan yang tidak bisa diterima. Karena
yang menyebutkan keduanya seperti itu adalah Muhammad bin Sa'ad.

Sementara argumentasi yang dikemukakannya tidak bisa digunakan
untuk menolak hadits shahih seperti di atas. Bahkan Hisyam bin Al
Kalbi 

-salah 
seorang guru Muhammad bin Sa'ad-menyebutkan
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Murarah sebagai peserta perang Badar, Dia menyebut nasah Murarah
hingga Aus, lalu berkata, "Dia ikut perarig Badar, dan salah $@r:tng
diantara tiga sahabat yang diterima taubatnya-"

Saya (Ibnu Hajar) telah meneliti orang pertama yang
mengingkari kehadiran Murarah dan Hilal pada perang Badar, dan
ternyata ia adalah Atsram (satrabat Imam Ahnnad), nurman)fla adalatt
Ahmad bin Muhammad bin Hani'. Ibnu AI lauzi berkat4 "Saya
merasa heran terhadap hadits ini dan penuh antusias menyingkap
permasalahannya serta menelitinya secara me,ndalarn, sarnpai melihat
Al Atsram menyebutkan Az-Zuhi dan keutamannya. Dia berkata,
'Hampir-hampir tidak pematr keliru kecuali di tempat ini, dimana ctria

menyebutkan bahwa Murarah dan Hilal ikut serta dalam perang
Badar, padahal tidak ada seor:mg pun yang berkata derrikian, dan
seorang tidak pernah luput dari kesalahan'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan Al Atsram berdasa*an
bahwa kalimat "dia teleh mengikuti perang Badar- menpakan
perkataan Az-Zvhri yang disisipkan dalarn hadits tersebu! padahal
anggapan seperti ini masih perlu dikaji lebih mendalam, bahkan
sangat lemah seperti yang telah saya jelaskan.

Ibnu Al Qayyrm mengatakan dalam kitab Al Huda, sekiranya
keduanya ikut dalam perang Badar, tentu Nabi SAW tidat akan
memboikot mereka, bahkan beliau SAW akan mernaafkan mereka
sebagaimana memaaftan Hathib bin Abi Balta'ah dalam kisahnya
yang masyhur.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, perkataan Ibnu Al Qayyim adalah
qiyas (analogi) disertai adanya nash. Apalagi kedua masalah itu bisa
saja dibedakan.

Ketuiuh, hadits Ibnu Umar RA yug me,njenguk Sa'id brmZ:tid,
pada hari Jum'at. Imam Bukhari hadits ini dari

Qutaibatr, dari Laits, dari Yahp, dari Nafi'- Yatrya yang dimaksud
adalah Ibnu Sa'id Al Anshari.
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U fi (Disebutknn kepadanya). Kalimat ini menggunakan

bentuk kata kerja pasif, dan saya tidak menemukan nama orang yang
menyebutkannya. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini
terdapat pada kalimat, $rU. OtS t (Dia adalah orang yang ikut perang

Badar). Hanya saja dinisbatkan sebagai peserta perang Badar
meskipun tidak ikut berperang, karena dia termasuk orang yang diberi
bagian rampasan dari perang itu, sebagaimana telah dijelaskan. Nabi
sAw mengutusnya bersama Thalhah untuk memata-matai dan
mencari tahu berita. Maka perang pun berlangsung sebelum keduanya
kembali. Lalu Nabi sAw memasukkan keduanya bersama mereka
yang ikut berperang dan menetapkan bagian rampasan perang untuk
keduanya.

Kedelapan, hadits Subai'ah binti Al Harits tentang masa iddah-
nya setelah ditinggal mati suaminya.

t t, io,, , .
...,t-y-.a.r,|'i :dut ltij (Al-Laits berkata, ,,yunus 

menceritakan

kepadaku...'). PenJelasannya secara tuntas akan disebutkan pada
masalah iddah pada pembatrasan tentang nikah. Maksud
pencantumannya di tempat ini adalah penyebutan Sa'ad bin Khaulah
sebagai peserta perang Badar. Jalur periwayatan Al-Laits ini dinukil
dengan sanad yang maushul oleh easim bin Ashbagh dalam kitabnya
Al Mushannaf. Dia meriwayatkannya dari jalur Muththalib bin
Syuhaib, dari Abdullah bin Shalih, dari Al-Laits, secara lengkap.

#i ,u) ,f 
'5li AS (Diriwayatkan juga oleh Asbagh dari lbnu

wahab). Jalur ini dinukil dengan sanad yarlg maushul oleh Al Ismaili
dari jalur Muhammad bin Abdul Malik bin zanj;awaih, dari Ashbagh
bin Al Faraj.

Kesembilan, hadits Muhammad bin Iyas bin Al Bukair tentang
bapaknya yang ikut dalam perang Badar.

q!' j,ii (Al-Laits berkata). Jalur ini dinukil dengan sanad yang

maushul (bersambung) oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-Tarikh
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Al Kabir. Dia berkatq "Abdullah bin Shalih berkata kepada kami: Al-
l,aits mengabarkan kepada kami..." lalu dia menyebutkannya secara

lengkap.

i:r; iSt ;;'oaL '.,,i (Kami bertanya kepadanya, lulu dia

mengatakan; Telah diceritakan kepadanya). Dalarn riwayat AI

Kasyrrihani disebutkan, nu:n (Tetah diceritakan kepadatat. ..).

rlj;-i.'lg ?'etJ oS t (Bapaknya adalah orang yang ila$ perang

Badar). Dalam kitab At-Tarikh, lmalri. Bukhari memberi tambahan;

Dia bertanya kepada Abu Hurairah, Ibnu Abbas, dan Abdullatr bin

Lfmar, seperti itu, yakni sama dengan hadits sebelumnya" Jika ditalak

tiga maka wanita itu tidak boleh lagi dinikahinya. Imarn Bukhari

cukup menyebut hadits ini pada bagran yang dibutuhkannya, yaitu

kalirnat, 'Adapun bapaknya termasuk peserta perang Badar'. Hadits

ini diriwayatkan juga oleh Qutaibah dari Al-Laits dari Ibnu Syihab

tanpa permttara, dan dia menukilnya dengan panjang lebar.

11. Para Malaikat lkut Perang Badar

dr-) )- At ,f €:)t C'_r il evs c.l. )w ,f -L- .-rt ,* ,y
,t*'*1, y i * Ai ;yir ;*,,so' -',T',Ff i tt
-t;; -ry \i-',i-.i*Ir I;i o. iJtt tFJ ):i #f or11; c

.,6i>,lr q t:r:t;.'t# u Urr't ,iG
3992. Dari Yahya bin Sa'id, dari Mu'adz bin Rifa'atr bin Rafi'

Az-Zrraqi, dari bapaknya -dan bapaknya adalah orang yang ikut
perang Badar- dia berkata, "Jibril datang kepada Nabi SAW dan

berkata" 'Bagaimana kamu memposisikan orang yang ikut perang

Badar diantara kalian?' Dia menjawab,'Termasuk kaum muslimin
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yang paling utama' 
-atau 

kalimat serup:I- Maka Jibril berkata,

'Demikian juga Malaikat yang ikut perang Badar'."

bt-S') li ,yi q.66 a .'1 
cS1tl ,r ^'b) i :6t ,;Xt

L:rJ L"r# ;t G';6 ,:l'J; oe L'a+a)t *i C et,
t-t6.1 . *')y\t,k dt"hb',,r-,:iG .lYj;Jr.

3gg3.Dari Yahya, dari Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' 
-Rifa'ah

termasuk orang yang ikut perang Badar dan Raf ikut dalam baiat

Aqabah-, dia berkata kepada anaknya, "Tidaklah lebih
menyenangkan bagiku ikut dalam perang Badar dibanding ikut dalam

baiat Aqabah." Dia berkata, "Jibril bertanya kepada Nabi SAW...
tentang ini."

.*i y\t e dtJ:L tEt^'oi'^Ltir';\6 ry ,*.,r
ui \t:l i* i;a ok ,fi t;( ,Qt u i; oi ,r^; e)

.rf,r * *;: e JutLt\e ta ,i;i. Ju, '>..tAt
3994. Dari Yahya, dia mendengar Mu'adz bin Rifa'ah, bahwa

malaikat betanya kepada Nabi SAW.... Diriwayatkan juga dari Yahya
bahwa Yazid bin Al Had mengabarkan kepadanya, bahwa dia
bersamanya saat Mu'adz menceritakan hadits ini, maka Yazidberkata,
"Mu'adz berkata, 'Sesungguhnya yang bertanya adalah malaikat Jibril
AS.''

t;iJ *t*\t,* 4thf c#Lhr *y, 16 l.t*
.*'-Atisi ^1" *,j ;:rlt l-; t;a :.sl;r.
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3995. Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW bersabda

pada perang Badar, "Ini Jibril sedang n emegang kepala latdanya
yang membawa alat perang."

Keterangan Hadits:

(Bab malaiknt turut dalqm perang Badar). Hal ini telah

dijelaskan pada dua bab yang lalu. Yunus bin Bukair meriwayatkan
dalam kitab Zaiyadat Al Maghazi dan Al Baihaqi, dari jalur Ar-Rabi'

bin Anas, dia berkata /rJ' ,):t 4 n{*at $ oii- 
)U. #}r-3r i#

,rJr Vt e:qt &i Ot3\i 9i y*, (pada perans Badar, orans-

orang mengetahui (membedaknn) yang dibunuh malaikat daripada
yang dibunuh manusia, dengan adanya pukulan di atas leher dan di
atas jari jemari seperti cap api).

Dalam Musnad Ishaq disebutkan dari Jubair bin Muth'im, dia
berkata, ;* #6 :*,q 511 ';,\i )6t e )q,l?, yi UUL
fi;st *'-F $l"i$'*" ,iiiAit qi "ei (Aku melihat sebetum keketattan

lraum itu di perang Badar, sama seperti bala bantuan yang
menghitam datang dari langit mirip semut, maka aku tidak ragu
bahwa itu adalah malaikat, tidak berapa lama makn terjadilah
kekalahan di pihak musuh).

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, 'Jitq.

*dt o?i'ni,;lu,'-c* q try;;c f3 i1 q'.t;::,;-'nLi 6aitra
laki-laki muslim mengejar laki-laki musyrik, tibaaiba ia mendengar
pecttan cambuk dan suara penunggang lcuda). Lalu di dalamnya

disebutkan, 
-6r,r1-LJt 4'tiU; :'gt-i * n, e A, Sui lNati

SAW bersabda, 'Itu adalah bala bantuan dari langit ketiga'.).

(Yahya bin Sa'id). Dia adalah Yahya bin Sa'id Al Anshari.

U6l 
'*. 

)6|-b (Dari Mu'adz bin Rifa'ah). ImunBukhari

menyebutkannya melalui tiga jalur. Pada jalur pertam4 dinukil dari
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Jarir, dari Yahya bin Sa'id, dari Mu'adz bin Rifa'ah, dari bapaknya.
Maka jalur ini memiliki sanad yang maushul. sedangkan pada jalur
kedua dinukil dari Hammad 

-yakni Ibnu Zaid bin Mu,adz bin
Rifa'ah bin Rafi'-, bahwa Rifa'ah termasuk peserta perang Badar....
Maka jalur ini mursal. Akan tetapi jika diperhatikan maka tampak
padanya riwayat Mu'adz bin Rifa'ah bin Rafi' dari bapaknya dari
kakeknya. Lalu di jalur ketika dinukil dari yazid 

-yakni Ibnu
Harun- disebutkan,'ii ss ",ty 

(s e sungguhny a mar aikat b ertanya

kepada beliau). Jalur ini juga mursal. Akan tetapi disana ada
penegasan bahwa Yahya bin Sa'id telah mendengar hadits itu dari
Mu'adz.

Oleh karena itu, Al Ismaili berkata, "Hadits ini telah dinukil
dengan sanad yang maushul da/, Yahya bin sa'id dan Jarir bin Abdul
Hamid. Lalu diikuti oleh Yahya bin Ayyub yang mengutipnya secara
mursal dari Hammad bin Zaid danYazidbin Harun.

Adapun kalimat pada bagian akhir, "Dari yahya, bahwa yazid
bin Al Had menceritakan kepadanya", dari sini diambil faidah bahwa
penyebutan nama malaikat yang bertanya, sesungguhnya diterima oleh
Yahya bin Sa'id dari Yazid bin Al Had, dari Mu,adz.
Konsekuensinya, pada riwayat Jarir terdapat penegasan tentang
namanya, sementara dalam riwayat Yahya bin Sa,id terdapat
perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits.

?urrjii, (Badar dibanding Aqabah). yakni sebagai pengganti

Aqabah. Maksudnya, ikut dalam baiat Aqabah menurutnya lebih
utama daripada terlibat pada perang Badar. Kemudian lafazhdi bagian
akhir riwayat Hammad, 'tentang ini', maksudnya adalah apa yang
telah disebutkan dalam riwayat Jarir. Al Baihaqi meriwayatkannya
dari Ismail bin Ishaq Al Qadhi, dari Sulaiman bin Harb (guru Imam
Bukhari dalam riwayat ini), dengan lafazh; Dari Mu'adz bin Rifa,ah
bin Rafi'. Adapun Rifa'ah termasuk peserta perang Badar dan Rafi,
ikut dalam baiat Aqabah. Dia biasa berkata kepada anaknya, ..Aku

tidak suka jika ikut dalam perang Badar dan tidak ikut pada baiat
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Aqabah." Dia berkata, f;.ig f ,Fi 6 ;- t. t ,t' ;* ,;t S-; ;t,
^3f:,sr':+ pi aitxl.ir q\\V nrf ,,Jri ,$)y S6 quaurrat

Jibril bertanya kepada Nabi SAIV, 'Bagaimana peserta perang Badar
diantara kalian?' Beliau menjawab, 'Yang terbaik diantara kami'. Ia
berkata, 'Demikian juga yang turut dalam - perang Badar dai
kalangan malailat, merela yang terbaik diantara malaikat'.).

Adapun lafazh pada riwayat Yazid,,'serupa dengannya,, dikutip
Al Ismaili dari Muhammad bin Syuja', dari yazi{ ;fi i<tfjl U &'ttt
:# ,;,;t;-j,i r[3 )U.,yt o:rlii 6,Jui ru;i *'Ai * A, j;i
'**; gUr oiltEl'il il- e:n (Sesungguhnya satat ,oru * orrrro
malaikat datang kepada Nabi SAW dan berkata, 'Apa anggapan
kalian terhadap peserta perang Badar diantara kalian?' yahya bin
Sa'id berkata, 'Yazid bin Al Had menceritakan kepadaht bahwa yang
bertanya adalah Jibril'.).

Secara zhatrir, Rafi'bin Malik tidak mendengar dari Nabi SAW
penegasan akan keutamaan peserta perang Badar dibanding selain
mereka. Maka dia mengucapkan perkataannya itu berdasarkan
ijtihadnya. Dalilnya bahwa peristiwa Aqabah merupakan cikal bakal
kemenangan Islam, fhktor yang melatarbelakangi hijrah, dan darinya
dibuat persiapan-persiapan unfuk semua peperangan.

,hn ti; ,)U.?i- Ji *i *h, ,P ,i,'oi lsoungst hnya Nabi

SAW bersabda pada Wrang Badar, "Ini Jibril..."). Hadits ini
termasuk kategori mursal shahabi. Barangkali Ibnu Abbas
menerimanya dari Abu Bakar. Ibnu Ishaq menyebutkan batrwa Nabi
SAW pada perang Badar tertidur sesaat lalu sadar, kemudian dia
bersabda, tt;-Vt Jb t:t*:j )g'rbt ,!-n t,it, ,!, 'H'ji61 ,f,i.6 t;-'p.t

]u;ti' (Bergembiralah wahai Abu Bakar, telah datang pertolongan

Allah kepadamu, ini Jibril memegang lcekang kudanya dan sedang
menarilotya, sementara di gigi depannya tampak debu).
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Pada sebagian riwayat mursal ditemukan kelanjutan hadits ini.
Riwayat yang dimaksud dinukil Sa'id bin Manshur, dari riwayat

mursal Athiyah bin Qais, ,1 Li'6'ri;.'&i f &' & Ct ;i ,*f bl

:.i;,1u-i,i6iur' y *igit|-*iti3 *gr'rt't-*itr ,fi & f.
1*;,ir-i d$r i *; o-- ?4'i tbr 4.7r: l+rl*ii 3rr 11

(Sesungguhnya Jibril datang kepada Nabi SAW setelah selesai
peristiwa Badar di atas kuda merah dan rambut diubun-ubunnya

terikat, debu telah mengotori gigi depannya, serta mengenakan baju
besi. Ia berkata, 'Wahai Muhammad, sesungguhnya Allah mengutusku

kepadamu dan memerintahknnku agar tidak berpisah denganmu
hingga engkau ridha, apakah engkau telah ridha?' Beliau menjawab,
'Ya!)

Ibnu Ishaq menukil dari hadits Abu Waqid Al-Laitsi, dia

berkata, f\,ryoi'Sii:,i,e:lu."b\',f F 4bj ):s ?'j"t,l ..rl
r+-.a (Sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki musyrik pada

perang Badar untuk menebasnya. Namun, kepalanya terjatuh sebelum
pedangku sampai kepadanya). Sementara dalam riwayat AI Baihaqi
dari Ibnu Muhammad bin Jubair bin Muth'im, bahwa dia mendengar

Ali berkara, ,ij,)ti fi ^Li, ,ir-* Cl * "i ,U'ri S i:s-ta e) 4
q-+' #j* kt<i o€ 5,'13rit zi:kt kt<, $.lrtt,y* jii'.;:(5
L4\Lrr, yLi- * ,8t", ,-fi. ;: $ t, * n, \!jb (Bertiup angin

kencang yang belum pernah aht lihat sepertinya, kemudian bertiup
angin kencang... aku kira dia mengatakannya tiga kali... Makn yang
pertama adalah Jibril, kedua Mikail, dan ketiga Israfil. Mikail berada
di bagian kanan Nabi SAW dan disana ada Abu Bakar. Israfil berada
di bagian kirinya dan alru berada padanya).

Dari jalur Abu Shalih dari Ali RA, dia berkat4 ?7 j* dlj ,t.,8.
'.wr iilar'jal;. "# ",ili,g.t?,,k.9 ;tt g,,l-r' u gi g' : jti.

J, 'ait (Dikatakan kepadaht dan kepada Abu Bakar pada perang
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Badar, 'Benanna salsh seordfig ksmu Jibril da* bersama yang lain
Mikail- IsrofiLnnliliknt yang agung hadir ditengah borisan dan
mengihrti perang'-)- Hadits ini diriwayatkan Ahmad dan Abu ya'la
serta dinyatakan shahih oleh Al Hakim.

Untuk mengomprordkan riway"at ini de,ngan riwayat
sebelumnlra merrqpakan perkara yang mungkin. Sfikh Taqiyuddin
As-Subki berkflta, "rqko ditanya tentang hikmah malaikat berperang
bersama Nabi Sl\W, padehal Jibril mampu me,nghabiskan kaum kafir
hanya dengm satu bulu sayapn),a- Maka aku berkata, 'Hal itu
dimaksudkan agr peftuatan tersebut dinisbatkan kepada Nabi sAw
dan para sahabahla, se,lneirtara para malaikat hanyalah pasukan
bantuan s€bagaimma bala bantuan lain, d€mi memelihara b€ntuk
sebab akibat den smnah yang diberlakukm Allah kepada hamba-
hamba-Nya- Allah ymg melakukan s€,muan1ra-"

12. B.b

li:':)';- fi y:, ,1 -c =Jtt ^i-bt',*; ,rS *i;ap

3g96-Dai Qdadeh, dad Anas RA dia bqkat4 :* X
d*'r tidak merringgalkan pilraris, Dia adalah seorang

pesertapermgBada-"

? q'r-rt't"\r',*;',5r.rl:tIy'i *6 ttt *6 it *
.JJi & f"rd c ,Jui ,;..a\r d; *i ,xt 4;G
'J\:;r^-;-ffi9d' ie;6$;,; oki'i\ fi 6*;
'fi &1* 6;j,fr n * t :id gk a fr ;f lriJ. .>:.L
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;.r:& ,+ ?'; * ,t3r Jv :Jv *i ai;; ; rb *
.1 n'.o-r., '

f:":x
3997. Dari Ibnu Khabbab, sesungguhnya Abu Said bin Malik Al

Khudri RA datang dari suatu perjalanan, maka keluarganya

menghidangkan daging kurban kepadanya. Dia berkat4 "Aku tidak
akan makan hingga bertanya." Lalu dia berangkat menemui

saudaranya seibu yang termasuk peserta perang Badar, Qatadah bin
An-Nu'man, dan bertanya kepadanya, lalu dia berkata, 'Sesungguhnya

terjadi sesudahmu perkara yang dibatalkan yang telah dilarang bagi

mereka sebelumnya, yaitu makan daging kurban setelah tiga hari'."

4 e'^ru;;Fu ^i? t^H ,J,.|ir -i ;) ei ,'Ju" ;kt
;' t i:. ,c ',r- y *: c-br'.tit :Js';!1t ,:i L'+lu 'it.;j Jtt .it;t
GqkC ,'iri-i )s .Gvu ,*r r,':q-j'oi'r*aloK -!k
?'t ,j* it Jir'si il" ,i\LLii *'r *\t -u at Ji,
Ai; k ;'Gri tS',ityzl k t'11b ; ,s*i pt y
+Le rilb'"i ilie:t ;,'"*.r t5 ,atllitbL$'* itl
; I :*'11b" * )t'+ *; ,aL Ji t',srl1 i$Lu

.F ,j;;:rb.;;t* ,i)t
3998. Dari Hisyam bin Urwah, a*i Uuput,yu, dia b"rtut a, Az

Zlbair berkata, "Pada perang Badar, aku bertemu Ubaidah bin Sa'id
bin Al Ash, saat itu dia (tubuhnya) terbungkus (senjata) dan tidak

terlihat darinya selain kedua matanya, dia biasa dipanggil Abu Dzat

Al Karisy. Dia berkata, 'Abu Dzat Al Karisy'. Aku menyerangnya
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dengan tombak pendek, lalu menusuk matanya hingga meninggal."

Hisyam berkata, dikabarkan kepadaku bahwa Az-Zubair berkat4
((Aku meletakkan kakiku padanya kemudian membentangkan

badannya dan cukup sulit saat aku mencabutnya (tombak) itu dan

ujungnya telah bengkok." Urwah berkata, "Rasulullah memintanya

untuknya dan dia memberikannya. Ketika Rasulullah wafat dia
mengambilnya kemudian diminta oleh Abu Bakar dan dia
memberikannya. Ketika Abu Bakar wafat diminta oleh Umar dan dia

memberikannya kepadanya. Ketika Umar wafat dia mengambilnya
kemudian diminta oleh Utsman darinya dan dia memberikannya

kepadanya. Ketika Utsman terbunuh ia jatuh ke tangan keluarga Ali,
lalu diminta oleh Abdullah bin Az-Zubair. Sejak itu ia beradapadmya
hingga dia terbunuh."

,*i;c Li ar * U 1' ,,.,; ni\l o?i :Jt3"Gt t?
, .. 

, ,.'€r\
3999. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Abu Idris A'idzullah bin

Abdullah mengabarkan kepadaku, bahwa Ubadah bin Ash-Shamit

--dia seorang peserta perang Badar- berkata, "Sesungguhnya

Rasulul I atr SAW berkata,' Berbaiatlah kalian kepadaku' . "

*h, 'v'oit g'.)r..r; il' qr^z;,a * fl, /.r';'J;
in\t ,* lt );, ( ta:i. V ,1 or-.r- GL (tli *;
;i- a*; rJrr tj 'j., 

"--i'4'^*:rrAL & -*j
F:, iX, * I,i t;|J#G -,utrt ne?;\ J";
q o.,.:'t o), utlr iG; ^bAir G >v, ,# U t:6j ,tg;
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4tr.tA *it; (d*;f Frt'l jr ii,r S;i p ^:t;
l;- l'Ti *;*X'

4000. Dari Urwah bin Az-Zubair, dari Aisyah RA (istri Nabi
SA!y), "Sesungguhnya Abu Hudzaifah 

-seorang 
peserta perang

Badar bersama Rasulullah SAW- mengadopsi Salim dan
menikahkannya dengan anak perempuan saudaranya, Hindun binti Al
walid bin utbah --{ia adalah mantan budak seorang perempuan
kaum Anshar- sebagaimana halnya Rasulullah sAw mengadopsi
zaid. orang yang mengadopsi anak pada masa jahiliyah, maka orang-
orang menisbatkan anak itu kepadanya serta mewarisi harta
peninggalannya, sampai Allah menurunkan (ayat),,panggillah
merekn kepada bapak-bapak mereka' (Qs. Al Ahzab [33]: 5) maka
sahlah datang kepada Nabi sAW..." lalu disebutkan hadits
selengkapnya.

Keterangan Hadits:

Demikian semua periwayat menukil tanpa judul bab. Hadits-
haditsnya masih berkaitan dengan penjelasan tentang mereka yang
ikut perang Badar.

Hadits pertama pada bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari
Khalifah, dari Muhammad bin Abdullah Al Anshari, dari Sa'id, dari
Qatadah, dari Anas. Khalifah yang dimaksud adalah Ibnu Khayyath.
Muhammad bin Abdullah Al Anshari adalah seorang guru senior
Imam Bukhari. Terkadang dia menukil riwayat darinya melalui
perantara seperti di tempat ini. Sementara Sa'id adalah Ibnu Abi
Arubah.

$tU o,e t ,V U7 li !:: -fi os (Abu Zaid meninggal dan tidak

meninggalknn pewaris. Dia adalah seorang peserta perang Badar).
Demikianlah lmam Bukhari menukilnya secara ringkas. Hadits ini
telah disebutkan pada pembahasan keutamaan kaum Anshar dengan
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redaksi yang lebih lengkap. Disebutkan bahwa Qatadah bertanya

kepada Anas tentang Abu Zaid yang telah mengumpulkan Al Qur'an.
Maka Anas menjawab, "Dia adalah Qais bin As-Sakan, seorang laki-
laki dari bani Adi bin An-Najjar, dia meninggal tanpa meninggalkan

pewaris, maka kami mewarisinya." Adapun perbedaan tentang

nam:rnya sudah dikemukakan di tempat itu.

Hadits kedua dinukil Imam Bukhari dari Abdullah bin Yusuf;

dari Al-Laits, dari Yahya bin Sa'id, dari Al Qasim bin Muhammad,

dari Ibnu Khabbab. Nama Ibnu Khabbab adalatr Abdullah. Dalam

sanad hadits ini terdapat tiga orang tabi'in dalam satu deretan.

Adapun penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang

hewan kurban. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini adalah

penyebutan Qatadah bin An-Nu'man sebagai peserta perang Badar.

Hadits ketiga dinukil Imam Bukhari dari Ubaid bin Ismail, dari

Abu Usamah, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Az-Zubair,

yakni Ibnu Al Awwam. Ubaidah yang dimaksud adalah Ibnu Sa'id bin
Al Ash bin Umayyah. Sa'id memiliki beberapa saudara, diantara

mereka yang masuk Islam adalah Amr, Khalid, dan Aban. Adapun Al
Ash terbunuh dalam keadaan kafir.

'nii gerbungkus). Yakni dibungkus senjata sehingga tidak ada

bagran badannya yang terlihat.

i+ jA lUXyam berl<ata). Dia adalatr Ibnu Urwatr. Bagian ini

dinukil dengan sanad yalng maushul melalui jalur pada awal hadits.

Kalimat 'aku diberitahu' berbentuk kata kerja pasif. Saya tidak

menemukan keterangan tentang orang yang memberi tatru kan hal itu.

ctl ''^;t 
Kemuaran aht membentangkan/. Dikatakan; Iafazh

yang benar adalah 'tamaththaitu'.

il?i't (Jrwah berlcata). Bagran ini dinukil dengan sanad yang

mawhul melalui jalur yang disebutkan.

A.t;i (Ota mengambilnya). Yalmi diambil oleh Az-Zubair.
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* ;i t$b'j (Kemudian Abu Bakar memintanya). yakni dari

Az-Zubair.

,* )i'J-:e;r ,61 eatuh kepada keluarga Ali). Maksudnya,

kepada Ali RA sendiri, kemudian kepada anak-anaknya.

.$Jt il .ir' |t:t @ (Makn ia diminta oleh Abdullah bin Az_

Zubair).Yakni dari keluarga Ali.

Hadits keempat disebutkan penggalan hadits ubadah bin Ash-
shamit tentang baiat. Pencantumannya di tempat ini karena adanya
kalimat, 'Dia termasuk peserta perang Badar'. Hadits ini telah
disebutkan dengan lengkap pada pembahasan tentang iman.

Hadits kelima adalah hadits Aisyah RA tentang pengadopsian
Salim.

i ;iii r-ii i,i (sesungguhnya Abu Hudzaifuh). Dia adalah putra

utbah bin Rabi'ah, dimana proses pembunuhan bapaknya baru saja
dijelaskan.

6Jt-; o-!$ lMengadopsi Satim). yakni mengklaim bahwa ia
adalah anaknya. Hal ini terjadi sebelum turun ayat, 'panggillah
mereka kepada bapak-bapak mereka'. Karena ketika turun ayat ini,
maka Salim dipanggil maula Abu Hudzaifah. Salim sempat turut
dalam perang Badar bersama maulanya itu.

Al walid bin utbah (bapak daripada Hindun) terbunuh bersama
bapaknya seperti telah dijelaskan. Hindun ini diberi n,rma yang sama
dengan bibinya, 'Hindun binti Utbah'.

Ad-Dimyathi berkata, "Yunus, yahya bin Sa,id, Syu,aib, dan
selain mereka, meriwayatkan dari Az-z\hi, mereka berkata,
'Hindun'. Sementara Malik meriwayatkan dari Az-znhri dengan kata,
'Fathimah'. sementara Abu umar hanya menyebut Fathimah binti Al
walid dalam deretan para sahabat tanpa menyinggung Hindun binti Al
walid. Begitu juga dia tidak disebutkan Ibnu Sa'ad diantara para
sahabat. Namun, dia menyebutkan Fathimah binti utbah. Mungkin
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Ibnu Sa'ad menisbatkannya kepada kakeknya atau mungkin juga
Hindun memiliki saudara perempuan bemama Fathimah. Abu umar
meriwayatkan dari selainnya bahwa nama kakek Fathimah adalah Al
walid bin Al Mughirah. Jika pernyataan ini akurat, maka dia bukan
anak perempuan saduara laki-laki Abu Fludzaifah. Namun, ada
kemungkinan untuk digabungkan dengan mengatakan bahwa anak
perempuan Abu Hudzaifah memiliki dua nama.

;' ilr 4:ir) jy lUantan budak seorang perempuan dari

knum Anshar). Dia adalah rsubaitah bin Ya'ar. pada pembahasan
keutamaan Anshar telah disebutkan bahwa Salim adalah maula Abu
Hudzaifah. Tapi ini hanyalah penisbatan majaz karena senantiasa
menyertainya. Pada hakikatnya dia adalah maula (mantan budak)
wanita Anshar. Adapun zaid yang dijadikan perumpamaan di sini
adalah zaid bin Haritsah, seorang sahabat yang masyhur. Adapun
Sahlah adalah putri Suhail bin Amr, dia adalah istri Abu Hudzaifah.
Sedangkan kalimat 'dia menyebutkan hadits', akan dijelaskan leibh
lanjut pada pembahasan tentang nikah.

3li 's tt

4001. Dari Ar-Rubayyi' binti Mu'awwidz, dia berkata, .T.{abi

sAw masuk kepadaku pada sore dimana Ali hendak berkumpul
bersama istrinya. Dia duduk di tempat tidurku sebagaimana posisimu
duduk dariku. Sementara wanita-wanita memukul duff (semacam
rebana) menyebut-nyebut bapak-bapak mereka yang terbunuh pada
perang Badar. Hingga seorang wanita di antara mereka berkata,
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'Diantara kita ada Nabi yang mengetahui apa yang akan tefadi
besok'. Saat itu Nabi SAW bersabda, 'Jangan kntakan seperti ini.
Tapi katalmnlah apa yang sebelumnya engkau katakan'. "

^ 
- 6z'at',n->, 

urr-? u.t oi ,3i..-; zfr d/- st r-s;, it +-. *,,
ht * ;nr Jyr;G ^*?nt ,f, e I *?i :,SG c-iz

Jt ,u: *ht & )t );, e trx'r*, i ok'r'rLj *
U 4t ,t6t "ii;; \j * * 6. ;rt.ttt Jlrr l ,jd

'rttt\t
4002. Dari LJbaidillah bin Abdullah bin Utbah bin Mas,ud,

bahwa Ibnu Abbas RA berkata, Abu Thalhah RA, seorang sahabat
Nabi SAW --dan turut dalam perang Badar bersama Nabi SAW-
berkata, "Malaikat tidak masuk rumah yang ada anjing dan juga
gambar", maksudnya patung-patung makhluk yang bernyawa.

pil-rr '#,*';'p'of ,f U *6?i,s-,^!Jr,:b
2:rJ.?;.#1 ,t qU:6 d.us,ioV'oit;f
". i,-:tn*htiuif- e.wi *3 y\t*Utos,
* \t,)* dt i r>t1-:r W +";€fi oi L! 1l t5 r,x,'r;

,t\e'! q'l*;'01 14 e q.'bt?>,*r -vt, *,
Jt, ;i .q'-i !; e,ir'$.ttii*strtl'oiLi:.,G
* iyga; qJ*i,')4'; i'A'i*t;trr U ep.'C;i
iU:?ti 6$ ,i,111* 6 i;a. & ,t-;,\ti ,y, :;;
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4003. Dari A,z,-Zlhi, Ali bin Husain mengabarkan kepada kami,
bahwa Husain bin Ali AS mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Ali
berkata, "AI(u pernah memiliki unta tua yang menjadi bagianku dari
harta rampasan perang Badar, dan Nabi SAW memberikan kepadaku

dari harta fai' yang diberikan Allah kepadanya dari bagian seperlima

pada hari itu. Ketika aku hendak membangun rumah tangga dengan

Fathimah binti Rasulullah SAW, maka aku berjanji kepada seorang
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laki-laki tukang sepuh dari bani Qainuqa' untuk pergi bersamaku agar

kami dapat membawa pulang idzkhir, dan aku bermaksud menjualnya

kepada para tukang sepuh untuk aku gunakan sebagai bantuan dalam

mengadakan walimah pernikatranku. Ketika aku telah mengumpulkan

bawaan untuk kedua untaku seraya menyiapkan pelana, kekang dan

tali, dan kedua untaku sedang beristiratrat disamping kamar seorang

laki-laki Anshar, hingga aku mengumpulkan apa yang dapat aku

kumpulkan, ternyata kedua untaku telah dipotong punuknya. Kedua

perutnya dibelatr dan hatinya diambil. Aku tidak mampu menahan

kedua mataku ketika melihat keadaan kedua unta itu. Aku berkata,

'Siapa yang melakukan ini?' Mereka berkata, 'Hamzah bin Abdul
Muththalib! Sekarang ia berada di rumah ini bersama sekelompok

kaum Anshar yang sedang minum-minuman (keras), disisinya ada

penyanyi wanita bersama sahabat-sahabatnya. Wanita itu berkata

dalam nyanyiannya, 'Tidakkah engkau berkenan watrai Hamzah

terhadap unta yang gemuk'. Harnzah melompat mengambil pedang

dan memotong punuk dan manbela perut kedua unta itu dan

mengambil hatinya." Ali berkat4 "Aku pun berangkat hingga masuk

menemui Nabi SAW -dan di sisinya terdapat Zaid bin Haritsah-.
Nabi SAW mengetahui dari wajatrku apa yang sedang kualami. Nabi

SAW bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku tidak pernah melihat peristiwa seperti hari ini.
Hamzah melampaui batas terhadap kedua untaku dengan memotong
punuknya serta membelah perutny4 dan sekarang ia berada rumatr ini
bersamanya orang-orang yang minum minuman fteras). Nabi SAW
minta dibawakan selendangnya lalu memakainya. Kemudian beliau

berangkat sambil berjalan dan aku mengikutinya bersama Zaid bin
Haritsah. Akhirnya, beliau sampai ke rumah tempat Hamzatr berada,

lalu minta izin. Mereka pun memberinya izin. Nabi SAW mulai
mencaci Hamzah atas perbuatannya. Ternyata Hamzah sedang mabuk

berat dan kedua matanya nampak merah. Hamzah memandangi

Rasulullah SAW, kemudian menaikkan pandangannya. Beliau

memandangi lutut Nabi SAW lalu menaikkan pandangannya hingga

melihat wajah Beliau SAW. Setelah itu Hamzah berkata, 'Bukankah
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kalian ini tak lain adalah budak-budak milik bapakku?' Rasulullah

SAW pun mengetahui bahwa Hamzah sedang mabuk berat. Nabi
SAW melangkah mundur dan kami pun keluar bersamanya."

Keteransan Hadits:

Hadits keenam diriwayatkan Imam Bukhari dari Ali, dari Bisyr
bin Al Mufadhdhal, dari Khalid bin Dzakwan, dari Ar-Rubalyi'binti
Mu'awwidz. Ali yang dimaksud adalah Ibnu Abdullah Al Madini. Ar-
Rubayyi' binti Mu'awwidz adalah lbnu Afra' yang telatr disebutkan

ketika membahas pembunuhan Abu Jatral.

G.q ",ry e ai'i."$- (Menyebut-nyebut mereka yang terbunuh

diantara bapak-bapaklat). Adapun mereka yang terbunuh di Badar
dan masuk dalam pemyataan ini meski secara majaz adalah bapaknya
(yakni bapak daripada Ar-Rubayyi', -penerj), p.rmannya (Auf atau
Audz), serta kerabat keduanya dari suku Y.,hazraj, seperti Haritsah bin
Suraqah.

Kata 'yandubna' bermakna menyebut orang yang meninggal
dengan sifatnya yang paling bagus. Hal ini bisa membangkitkan
kerinduan kepada mayt sehingga menyebabkan seseorang menangis.
Adapun 'ad-&tff adalah alat musik yang cukup terkenal. Ini
menunjukkan bolehnya mendengar bunyian ad-duff pada pagi hari
setelah malam pertama. Dalam hadits ini terdapat keterangan yang
tidak menyukai menisbatkan pengetahuan perkara gaib kepada

seorang makhluk pun.

Hadits ketuj"h adalah hadits Abu Thalhah Al Anshari tentang
gambar. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang
pakaian. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini, karena
kalimat, 'dia turut serta dalam perang Badar'.

Hadits kedelapan adalah hadits Ali bin Abi Thalib tentang kisah
dua unta tua miliknya dan Hamzah bin Abdul Muththalib. Hadits ini
sudah dijelaskan pada pembahasan tentang seperlima harta rampasan
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perang. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat ini karena adanya

kalimat, 'Bagianku dari seperlima rampasan perang Badar'.

Kalimat 'Nabi SAW memberikan kepadaku unta tua dari fai'
yang diberikan Allah kepadanya berupa bagian seperlima di hari itu',
dijadikan dalil bahwa rampasan perang Badar dibagi menjadi lima,

berbeda dengan pandangan yang dipegang Abu Ubaid dalam kitab Al
Amwal, bahwa ayat yang mengatur seperlima rampasan perang

diturunkan sesudah pembagian rampasan perang Badar. Letak

penetapan dalil dari hadits Ali ini terdapat pada kalimat, 'pada hari

itu'. Hanya saja hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang

seperlima harta rampasan perang dengan lafazh, o:Jit q 6f €.Wti
(Beliau memberiku unta tua dari seperlima harta rampasan), tanpa

menyebutkan lafazh, i-6i Qtada hari itu). Sementara dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan,;1 6l* g.W1: (Dan beliau memberiku

unta tua yang lain), tanpa dikaitkan dengan hari ataupun seperlima

rampasan perang. Namun, mayoritas ulama berpendapat bahwa ayat

tentang seperlima harta rampasan perang turun berkenaan dengan

kisah perang Badar.

+Lf ,y / /*';,W!r ilr 6;i"r(:Jui# it,f
.t:r;;.*'it:jw;? i,;* e'3Artr qt

40E4.Dari Ibnu (lyainatr,' a* *i?utu: Ibnu Al Ashbahani telah

menyampaikan kepada kami, dia mendengamya dari Ibnu Ma'qil,
bahwa Ali RA bertakbir (shalat) atas fienazah) Sahal bin Hunaif dan

berkata, "Sesungguhnya dia ikut perang Badar."

z zr .o \,.c,-# #1' +?
t . l. o. o .dr.
c>::. Z-.ai->- i:^1U ;a.>

fi :t rb i; l.L s?i :Jtt q;,It f
7U';'#'rlLQci;?,r q,
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,k yt );t=*i qoni-'s"irtirL i * u';"
c;.- L 4,',.L Jv,f t, Gj -r:ru * i *: & hr

lLi'-&':li.3J;i'.*, ;:t,,'ai'-^2L ^!L'-:ri r;t&'i.

c\:i,v br ; ri -xi ,ii;',)y'* oii €. Fc ,Jv ,*
'*'*Lkf 'c-*;:y,|.iI' k.(l'qi,'* lG )i a\
q *'ri ^lL L:K'lb',tt q'j'f, F I a,'i,:# i
Fr+\t* at Jy.,t1+;; SyL;;t .oG JL'*? f 'rtc'-L ) |,1.t;, Ju' k t,**,',t1 qLks

t -..

*1f 'oi 
olx-7 ry,Js .iii ya;t."e\i "r, *'""

*3 * \t J:" )" J;rLi'+ i J \\*; UUy';),*t*\t & yt );'i'*\';l'^l,syi "z
,1Ai t"r;

4005. Dari Az-Zuhi, dia berkata: Salim bin Abdullatr
mengabarkan kepada kami, sesungguhnya dia mendengar Abdullatr
bin umar RA bercerita bahwa Umar bin Khaththab ketika Hafshah
binti umar menjanda dari Khunais bin Hudzafatr As-Satrmi --dia
termasuk sahabat Rasulullah SAW yang turut dalam perang Badar-
yang wafat di Madinah, maka Umar berkata, "Aku bertemu dengan
utsman bin Affan dan menawarkan Hafshah kepadany4 aku berkata,
'Jika mau, engkau aku nikahkan dengan Hafshatr binti Umar,. Dia
menjawab, 'Aku akan pikirkan dulu'. Aku menunggu beberapa malam
lalu dia berkata, 'Telah tampak bagiku untuk tidak menikatr pada saat-
saat sekarang'." LJmar berkata, "r{ku menemui Abu Bakar dan
berkat4 'Jika mau, engkau aku nikahkan dengan Hafshah binti umar'.
Abu Bakar diam tanpa menanggapiku sedikitpun. Maka dia lebih
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membuatku marah daripada Utsman. Aku pun tinggal beberapa

malam kemudian dia dipinang Rasulullah dan aku menikahkannya

dengan beliau SAW. Abu Bakar bertemu denganku dan berkata,

'Barangkali engkau merasa kesal ketika menawarkan Hafshah padaku

dan aku tidak memberi jawaban padamu'. Aku berkata, 'Benar!' Dia

berkata, 'sesungguhnya tak ada yang menghalangiku untuk

menjawabmu mengenai apa yang engkau tawarkan kepadaku, kecuali

aku telah mengetahui Rasulullah SAW menyebutnya, maka aku tidak

ingin menyebarkan rahasia Rasulullah SAW. Sekiranya beliau SAW

meninggalkannya niscaya aku akan menerimanya'."

.^
ot. na---lc attl

4006. Dari Abdullah bin Zaid, dia mendengar Abu Mas'ud Al
Badri, dari Nabi SAW, "Nafl<ah seorang laki-laki terhadap

keluarganya adalah sedekah. "

:)6\€ /-lt ;? ;'.* o:*. flt i.it? .="G.b!Jt f
,3i-,- t ^)L Fi ,u-flt';i'r;3 rlt'ah '; i";":t |i
'+ u,Jur L:i V * i y'".'v:C\t :/;'; zaL

o(*.'# *j ^)b ht,* ;nr Jyt Ji,J,i j;,5;
' ,o.' ,., ,c. ltolo'.'-.'-.,r'.'- t o l,'.',
.04.1)b o:$- ,;X , rl ),',,* otS Uk .L'ri gk ,Ju i'-- (J - J *, Ct. t-..

4007. Dai Az-hthn, aku mendengar Urwah bin Az-Zubair

menceritakan Umar bin Abdul Aziz tentang pemerintahannya; Al
Mughirah bin Syu'bah mengakhirkan shalat Ashar dan dia adalah

pemimpin Kufah. Maka Abu Mas'ud Uqbah bin Amr Al Anshari,

kakek Zaid bin Hasan 
-sempat 

ikut perang Badar- masuk dan

1. 9'd, , t o.?
& *Jt,f €t4
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berkata, "Sungguh engkau telah tahu bahwa Jibril turun dan shalat,

maka Rasulullah SAW shalat lima kali, kemudian beliau bersabda,

'Demikian aku diperintahkan'." Begitu juga Basyir bin Abi Mas'ud
menceritakan dari bapaknya.

lrht ,k yt J;,iG ,itr ^i; ir 
'er"er;.lt );N sri *'e 

Jts.ick 4 u,r*i; ueirr;; ri;r06-1r ,*)
ia. 1 is,.d:t;i,^ai3,c-Ju i *;'-*J,-# cj'.;i,*1)r

,.
4008. Dari Abu Mas'ud Al Badari RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Dua ayat di akhir surah Al Baqarah, barangsiapa
membaca keduanya dalam satu malam maka cukup baginya'."
Abdurrahman berkata, "Aku bertemu Abu Mas'ud saat dia thawaf di
Ka'bah dan bertanya kepadanya. Maka dia menceritakannya

kepadaku."

Keterangan Hadits:

Hadits kesembilan diriwayatkan Imam Bukhari dari Muhammad
bin Abbad, dari Ibnu Uyainah, dari Ibnu Al Ashbahani, dari Ibnu
Ma'qil. Muhammad bin Abbad adalah Al Makki, pernah singgah di
Baghdad. Seorang periwayat yang tsiqafr (terpercaya) dan masyhur"

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

'gt4*\r',i.t J i;,.i/;t lnnu Al Ashbahani menyampaikannya

kepada kami). Maksudnya dia menyampaikan kepada kami riwayat itu
hingga bagian akhimya. Seharusnya kalimat itu dilanjutkan dengan

perkataan, "hingga tuntas." Seperti perkataan, " anfadztu as -s ahma ",

yakni aku melepaskan anak panah dan tepat sasaran. Sebagian

berkata, "Maksud lafazh 'anfadzahu lana' (disampaikan kepada

kami), yakni dia mengirimkannya kepada kami." Seakan-akan Ibnu

Uyainah menukil hadits ini dari Ibnu Al Ashbahani dengan cara
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mukotabah (pengiriman tulisan) atau ijazah (izin untuk meriwayatkan

apa yang ditemukan dalam kitab syaikh maupun kitab lainnya).

Ibnu Al Ashbahani adalah Abdunahman bin Abdullah A1 Kufi.
Abu Mas'ud berkata, "Hadits ini termasuk yang didengar Ibnu

Uyainah dari Ismail bin Abi Khalid, dari Asy-Sya'bi, dari Abdullah
bin Ma'qil. Kemudian dia menukilnya dengan jalur yang lebih
ringkas, langsung dari Ibnu Al Ashbahani, dari Abdullah bin Ma'qil."

J+ ,l S;" J * (Bertakbir atas Sahal bin Hunaifl.

tvtat<suanya, S*uibin Hunaif Al Anshari.

t3U. 9 U',SUi (Dia berkata, "Dia turut dalam perang Badar").

Demikian yang tercantum dalam naskah sumber, yakni tanpa

menyebutkan jumlah takbir secara rinci. Abu Nu'aim
meriwayatkannya dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Bukhari

-seperti 
sanad di atas-, "sebanyak lima kali." Al Baghawi

meriwayatkan dalam kitab Mujam Ash-Shahabah, dari Muhammad

bin Abbad, melalui jalur di atas, dan Al Ismaili, Al Barqani, serta Al
Hakim dari jalur yang sama, "sebanyak enam kali." Demikian juga
yang disebutkan Imam Bukhari di kitab At-Tarikh, dari Muhammad

bin Abbad. Sementara Sa'id bin Manshur menukil dari Ibnu Uyainah,
"Lima kali." Al Hakim menambahkan dalam riwayatnya, "Beliau
SAW menoleh kepada kami dan berkata, 'Sesungguhnya dia turut
dalam perang Badar'."

Perkataan Ali RA, 'Sesungguhnya dia turut dalam perang

Badar', memberi asumsi bahwa mereka ymg terlibat memiliki
kelebihan dibanding selain mereka dalam segala hal, hingga dalam hal

takbir shalat jenazah. Perkara ini menunjukkan bahwa takbir shalat
jenazah yang masyhur di kalangan mereka adalah empat kali.
Demikian perkataan mayoritas sahabat RA. Namun, dinukil juga dari

sebagian mereka takbir jerazah lima kali. Imam Muslim menukil
dalam Shahih-nyadariZaidbin Arqam mengenai hal itu.
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Dalam pembahasan tentang jenazah telah disebutkan bahwa

Anas berkata, 9(i,{;iU d?t,Lii a;r--;rir ,* $r ay

(Sesungguhnya takbir atas jenazah adalah tiga kali, dan takbir
pertama adalah sebagai pembukn [ftitah]). Ibnu Abi Khaitsamah

menukil dari jalur lain dari Nabi SAW , (*t Li t*t 6ri 'F- o'k U2

oJ s:r;:)-ti J4i,t;;,1 ^*-&C6ta6 r?,t G)
(Sesungguhnya beliau biasa takbir empat kali, lima kali, enam lal|
tujuh kali, dan delapan kali, hingga saat An-Najasyi wdat maka

beliau tabir empat knli, lalu terus menerus mengerjakan demikiun
hingga wafat).

Abu Umar berkata, "Terjadi ijma' bahwa takbir shalat jetazalt
empat kali. Kami tidak mengetahui diantara ahli fikih diseluruh
pelosok negeri yang mengatakan lima kali, kecuali Ibnu Abi l-aila."
Dalam kitab Al Mabsuth karya ulama madzhab Hanafi dikatakan
seperti itu.

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Al Muhadzdzab,
"Di antara sahabat terdapat perbedaan mengenai hal ini, tetapi
kemudian hilang dan mereka sepakat menyatakan empat kali. Akar:
tetapi sekiranya imam melakukan takbir lima kali, maka shalatnya
tidak batal jika dia lupa. Demikian juga bila dia sengaja menurut
pendapat yang shahih. Akan tetapi perbuatannya itu tidak diikuti
makmum menurut pendapat yang paling kuat."

Hadits kesepuluh adalah hadits Ibnu Umar tentang kisah Umar
saat Hafshah menjanda. Khunais yang disebutkan sebagai suami
Hafshah adalah saudara Abdullah bin Hudzafah bin Qais As-Sahmi.
Penjelasan hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang
nikah. Adapun yang dimaksudkan di tempat ini terdapat pada kalimat,
"Dia turut dalam perang Badar."

Hanya saja Umar mengatakan 'dia lebih membuatku marah' saat

Abu Bakar tidak menjawab tawarannya, karena hubungannya dengan

Abu Bakar dan kasih sayang antara keduanya memiliki nilai tambah
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atas yang lainnya. Oleh karena itu, maka kemarahannya terhadap Abu

Bakar melebihi kemarahannya terhadap utsman.

Hadits kesebelas adalah hadits Abu Mas'ud, "Na/kah seorang

laki-laki terhadap keluarganya adalah sedeknh." Penjelasannya akan

dikemukakan pada pembahasan tentang nikah. Adapun maksud

pencantumannya di tempat ini adalah penetapan Abu Mas'ud sebagai

peserta perang Badar.

Imam Bukhari menukil hadits ini dari Muslim, dari Syu'bah,

dari Adi, dari Abdullah bin Yazid, dari Abu Mas'ud Al Badari.

Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim. Sedangkan Adi adalah

Ibnu Tsabit.
...?t
L1lr-1t :jJ; U.i d (Dia mendengar Abu Mas'ud Al Badri).

Namanya akan disebutk *rpuauhadits berikutnya. Para ulama berbeda

pendapat tentang keikutsertaannya dalam perang Badar. Mayoritas

ulama mengatakan beliau tidak ikut dalam perang tersebut.

Muhammad bin Ishaq dan ulama yang sependapat dengannya tidak

memasukkan Abu Mas'ud di antara nama-nama peserta perang Badar.

Menurut Al Waqidi dan A1 Harbi, Abu Mas'ud tidak turut dalam

perang Badar, bahkan dia hanya tinggal di tempat itu, maka disebut

badri (orang Badar). Pernyataan senada dinukil dari Al Ismaili,

"Tidak ada keterangan akurat bahwa dia ikut perang Badar. Hanya

saja dia tinggal di Badar maka disebut badri." Pernyataan Al Ismaili

mengisyaratkan bahwa penggolongan Abu Mas'ud sebagai peserta

perang Badar hanya karena riwayat-riwayat yang menyebutnya badri

adalah suatu sikap kurang tepat. Sebab konsekuensinya, semua peserta

perang Badar disebut badri, padahal yang demikian tidak berlaku

s@ara umum.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, Imam Bukhari tidak hanya berdalil

dengan hal itu untuk menggolongkannya sebagai peserta perang

Badar, bahkan dia berdalil dengan lafazh pada hadits berikutnya,

batrwa dia turut dalam perang Badar. Secara zhahir, ia berasal dari

perkataan Urwah bin Az-Zttbair, dan dia menjadi hujjah dalam hal itu
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karena sempat bertemu Abu Mas'ud, meskipun hadits ini dia nukil
dari Abu Mas'ud melalui perantara. Pandangan Imam Bukhari
dikuatkan perkataan Nafi' ketika Abu Lubabah Al Badri menceritakan
kepadanya, dimana dia menggunakan kata 'al badri'dalam arti ikut
perang Badar, bukan bermakna tinggal di Badar.

Abu Ubaid Al Qasim bin Salam memilih menggolongkan Abu
Mas'ud sebagai peserta perang Badar. Pandangan ini disebutkan Al
Baghawi dalam Mujam-nya, dari pamannya, dari Ali bin Abdul Aziz,
darinya. Ini juga yang ditegaskan Ibnu Al Kalbi dan Muslim dalam
kitab Al Kuna. Ath-Thabarani dan Abu Ahmad Al Hakim berkata,
"Dikatakan dia ikut dalam perang Badar." Sementara Al Barqani
berkata, "Ibnu Ishaq tidak menyebutkannya diantara para peserta

perang Badar. Namun, pada selain hadits ini dikatakan dia ikut dalam
perang tersebut."

Kaidah yang berlaku bahwa keterangan yang menetapkan lebih
didahulukan daripada keterangan yang menafikan. Hanya saja
sebagian ulama menguatkan penafian keikutsertaan Abu Mas'ud
dalam perang Badar, karena dugaan mereka, bahwa yang
menggolongkannya sebagai peserta perang Badar hanya berdalih
dengan gelar 'Al Badri' dibelakang nama Abu Mas'ud. Padatral

menurut mereka gelar tersebut diberikan karena dia tinggal di Badar,
bukan berarti dia ikut perang Badar.

Akan tetapi, argumentasi mereka dilemahkan oleh penegasan

sebagian periwayat, bahwa Abu Mas'ud ikut perang Badar, seperti
tercantum pada hadits ke-12 di bab ini, "Abu Mas'ud Uqbatr bin Amr
Al Anshari kakek Zaid lbn Hasan, seorang yang ikut dalam perang
Badar."

Hadits ini telatr dijelaskan pada pembahasan tentang waktu-
waktu shalat. Adapun Zaid bin Al Hasan yang disebutkan dalam
sanad riwayat ini adalah Ibnu Ali bin Abi Thalib. Karena ibunya
adalah Ummu Basyir binti Abu mas'ud. Sebelum dinikahi Hasan bin
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Abi Thalib, dia diperistri Sa'id bin Zaid. Setelah AI Hasan dinikahi
Abdurrahman bin Abdulah bin Abi Rabi'ah.

Hadits ketiga belas adalah hadits Abu Mas'ud tentang
keutamaan surah Al Baqarah yang akan dijelaskan pada pernbahasan

tantang keutamaan Al Qur'an. Imam Bukhari menukil hadits ini dari
Musa, dari Abu Awanah, dari Al A'masy, dari Ibrahim, dari
Abdunahman bin Yazid, dari Alqamah. Guru Imam Bukhari di tempat
ini yang bernama Musa adalah Ibnu Ismail At-Tabudzaki. Dalam
sanad hadits ini terdapat empat orang tabi'in yang semuanya ulama
Kufah.

A.J JI

cd

.Y
.1 td

uil 4il J

. 4009. Dari Ibnu Syihab,
kepadaku, sesungguhnya Itban
dan ikut perang Badar dari
Rasulullatr SAW...

Mahmud bin Ar-Rabi' mengabarkan

-salah 
seorang sahabat Nabi SAW

kalangan Anshar- datang kepada

;:rt'y elrit3f ;:k$rUi i 
=V 

i;*
';1"2t ly i oV * dt i )r,.,,r ?y * e;,1
4010. Ibnu Syihab berkata: Kemudian aku bertanya kepada Al

Hushain bin Muhammad -dia salah seorang bani Salim dan termasuk
pemuka mereka- tentang hadits Mahmud bin Ar-Rabi', dari Itban bin
Malik, maka dia membenarkannya.

1 fl q os ) 4; i ,G U lt :'b €?( ltG|s;Ir *
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L\,e iJv'tui A,<1 ,t'u;.* ,L/ltlt r ,# *,
'* * '<'e',

'#Lip-"t*\t * dtet:rn yii1 otr'r;s*

* Jc *: a:-,:t, y r(,) /-H, e i# a a;ri',):J:-,r

'e ?nt ue, ze,a;') ,* i lr,

4011. Darr Az-Ztthi, dia berkata: OOOuU* O* *O ,.,
Rabi'ah 

-termasuk 
yang paling tua dari bani Adi dan bapaknya ikut

dalam perang Badar- mengabarkan kepadaku, "Sesungguhnya Umar

mengangkat Qudamah bin Mazh'un untuk memimpin Bahrain. Dia
ikut dalam perang Badar. Dia adalah paman (dari pihak ibu) bagi

Abdullah bin Umar dan Hafshah RA."

l' *" gy J et,;i i,ss i?f 
1, 1" ; lL oi"6;!1r ;

qf hr & n' 'J;rLi',r;i 
-tr;r rt4; r:r{j- ^kli';L';

4012-4013. Dari Az-Ztil'tri, bahwa Salim bin Abdullah
mengabarkan kepadanya, dia berkata, Rafi' bin Khadij mengabarkan

kepada Abdullah bin Umar, bahwa dua pamannya --dan keduanya

turut dalam perang Badar- mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW melarang menyewakan ladang dengan upah sebagian

hasilnya." Aku berkata kepada Salim, "Apakah engkau

menyewakannya?" Dia menjawab, "Benar, sesungguhnya Rafi' telah

memperbanyak (memperberat) atas dirinya."

:L+' ,f.r)1*, l' 'rL'U-,ir;,*')t*i ri; *
.t:r;[. g og )',5 .wJ\r et,';'^;u, t;i;, Ju',#l
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4014. Dari Hushain bin Abdurrahman, dia berkata: Aku

mendengar Abdullah bin Syaddad bin Al Had Al-Laitsi berkata, "Aku

melihat Rifa'atr bin Rafi' Al Anshari, dan dia ikut perang Badar'"

o1';;f i:i;- ; ,:pt ri i?i ^fi flt 
'ri|',L 

*'U.b!t *
*L:i y os')'o'i i rc 4.+';''- r'* u i*
J|;. *t y\t,* lnr Jy, oi -ptf ir' *Ut
h' .;- it J:-, os3 ,V'ry.,iy i$t i\Stat;;:r:?
,:€.;it ,?.,>t;:r'*;;']?: i-frt'S,,i 4a ; *i ib
,il3,sj 

f r*, )*;\ir 4 /-'Ht n )*ri,* t iP
,*7 r:-ittu ;&t ltht* dt't ;';iti>r;t7r9
'65l ,iC'd il, f P3*?",* it Jyr'#,:;
,r+.G,jG ,1' 'J;r 6-'Fi tiv v,'4ii;+l (:Li"f
'L4 

oi ;*( $r;l$ ;*f ,tt 6 irV,{i t r'ti t
6#GK G;d,:€r3 os a Jr'4 r?Efur W

:6iX*'gsA:
4015. DaIj Az'Zuhri, dari Urwatr bin Az-Zubair, bahwa dia

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Al Miswar bin Al

Makhramatr mengabarkan kepadanya Amr bin Auf 
-seorang 

sekutu

bani Amir bin Lu'ay dan ikut perang Badar bersama Nabi SAW-
berkata, "Rasulullatr SAW mengutus ubaidah bin Al Jarrah ke

Bahrain untuk mengambil upetinya. Rasulullatr SAW berdamai

dengan penduduknya dan mengangkat A1 Ala' bin Al Hadhrami

sebagai pemimpin mereka. Abu Ubaidah datang membawa harta dari

Batrain. Orang-orang Anshar
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Ubaidah. Mereka datang ikut shalat fajar bersama Nabi SAW. Ketika
selesai mereka pun menghadap kepadanya. Maka Rasulullah SAW
tersenyum ketika melihat mereka kemudian bersabda, 'Aku kira kalian
telah mendengar bahwa Abu Ubaidah datang membawa sesuatuT'
Mereka berkata, 'Tentu, wahai Rasulullah'. Beliau bersabda,

'Bergembiralah dan harapkanlah apa yang menyenangknn knmu-

Demi Allah, bukan kemiskinan yang alu khawatirkan atas kalian.
Akan tetapi aku khawatir dilapangknn dunia untuk kalian
sebagaimana dilapangkan untuk umat-umat sebelum kalian, lalu
lralian berlomba-lomba padanya sebagaimana mereka berlomba-
lomba padanya, maka ia membinasakan kalian sebagaimana telah
membinas akan mereka'. "

Qq :61 JX ut t*eL?nt Urr'.j ct oi ge V
4016. Dari Nafi', sesungguhnya Ibnu Umar RA biasa

membunuh semua jenis ular.

,F f ,# *i *\t -u,olt oi'qrnt d.ri I ft* ;-
Wu;fi orJt orL

4017. Sampai Abu Lubabah Al Badari (peserta ,; 
"**tmenceritakan kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW melarang

membunuh ular-ular rumah." Maka beliau pun tidak membunuhnya.

Keteransan lladits:

Dalam hadits keempat belas disebutkan penggalan hadits Itban
bin Malik tentang Nabi SAW melakukan shalat di rumahnya. Guru
Imam Bukhari dalam riwayat ini yang bernama Ahmad adalah Ibnu
Shalih Al Mishri. Sedangkan Anbasah (guru daripada gurunya) adalah
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Ibnu Khalid. Lalu Yunus (periwayat yang menukil hadits ini dari Ibnu

Syihab) adalah Ibnu Yazid.

Di sini, Imam Bukhari tidak menyebutkan bagian hadits yang

diperlukan, yaitu lafazh pada bagian awal hadits itu, "Sesungguhnya

Itban bin Malik, dia adalah salah seorang sahabat Rasulullah SAW

dari kalangan Anshar yang ikut dalam perang Badar." Namun, redaksi

ini telah disebutkan pada pembahasan tentang masjid dalam

pembahasan tentang shalat. Seakan-akan Imam Bukhari cukup

mengisyaratkan kep adanya sebagaimana yang b i asa dilakukannya. I

Hadits kelima belas adalah hadits Umar tentang kisah Qudamah
bin Mazh'un.

I--."

*ri ,j "5i ,! OS ) (Dia termasuk yang paling tua dari bani

Acti). Yakni Ibnu Ka'ab bin Lu'ay. Dia tidak tergolong mereka, tetapi

sekutu mereka. Adapun pemberian sifat baginya sebagai orang yang

paling tua dinisbatkan kepada mereka yang sempat ditemui Az-Zthi.
.. , t i"

\U.1W ei.i US ) (Adapun bapaknya ikut dalam perang Badar).

Dia adalah Amir bin Rabi'ah Al Muzani. Dia telah disebutkan pada

bagian awal pembahasan tentang hijrah dan konon termasuk orang

yang lebih awal hijrah.

ot-{h, j.z;ri $,iA'#'ol gesungguhnya Omar mengangkat

Qudamah bin Mazh'un). Yakru Ibnu Habib bin Wahab bin Hudzafah

bin Jumh Al Jumahi. Dia adalah saudara laki-laki Utsman bin

Mazh'un, salah seorang sahabat yang lebih dahulu masuk Islam.

Imam Bukhari tidak menyebutkan kisah ini karena tidak

memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitab Shahih-nya. Sebab

maksudnya hanya menyebutkan mereka yang ikut dalam perang

Badar.

' Akan tetapilafazhyang dimaksud disebutkan juga di ternpat ini, yakni pada hadits

no. 4009. -penerj.
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Kisah yang dimaksud dikutip Abdunazzaq dalam htabnya Al
Mushannaf, dari Ma'mar, dari Az-Znhi, disertai tambahan, "Al Jarud
Al Aqdi datang kepada Umar dan berkata, 'sesungguhnya Qudamah
mabuk'. Umar berkata, 'Siapa yang memberi kesaksian bersarnarnu?'
Dia berkata" 'Abu Hurairah'. Abu Hurairatr bersaksi telah melihat

Qudamah mabuk dan muntatr. Umar mengirim utusan kepada

Qudamah. Lalu Al Jarud berkata kepadanya, 'Tegakkan hukuman
atasnya'. Maka Umar berkata kepadanya, 'Apakah engkau pe,lruntut

atau saksi?' Al Jarud pun diam. Kemudian dia mengulanginya. Dia
berkata, 'Hendaklatr engkau berhenti atau aku akan memperburuk
keadaanmu'. Dia berkata, 'Bukan termasuk kebenaran, anak pamanmu
minum, lalu engkau memperburuk keadaanku'. Umar mengirim
utusan kepada istri Qudamah (Hindun binti Al Walid), maka dia
mernberi kesaksian yang memberatkan Qudamatr. Maka umar berkata
kepada Qudarnah, 'Aku ingin menegakkan hukuman atasmu'. Dia
berkat4 'Tidak ada hak bagrmu atas hal itu, karena Allah berfirman
dalam surah Al Maa'id ah ayat 93, ctth)t nr.tt fj*i t:*i i-1, e 

--t

f9Ji qL* (Tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman dan

mengerjakan amal shalih karena memalcan makanan yang mereka
malan dahulu). Umar berkat4 'Engkau keliru dalam menafsirkan.
Karena kelanjutan ayat itu adalah; t:FtJ til (Jil@ merelca bertalwa).

Sekiranya engkau bertakwa kepada Allah niscaya akan menjauhi apa
yang diharamkan-Nf atasmu'. Umar memerintahkan agar
mencanrbuknya. Qudamah marah kepada Umar dan kemudian mereka
me,nunaikan haji bersama-sama. Umar pun terbangun dari tidumya
dal"m keadaan panik dan berkat4 'Cepat datangkan eudamalL
sungguh ada yalag datang ke,padaku dan berkata; 'perbaiki
hubunganmu de,lrgan Qudamalr, sesungguhnya dia saudararrru'. Maka
keduanya pm berbaikan."

Hadits keeiram belas dinukil dari Abdullah bin Mrrhammad bin
Asma', dari Juwairiyatr, dari Malik, dari Az-Z;rnri, dari Salim bin
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Abdullah, dari Rafi' bin Khadij, tentang menyewakan ladang dengan

upah sebagian hasilnYa.

'-;Jr;1' '{a gy U e.$';?i (Rofi' bin Khadii mengabarkan

kepada Abdutlah bin umar). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan,

"Rafi' mengabarkan kepadaku", tapi versi ini tidak benar'

,+"ai (Sesungguhnya kedua pamannya)' Mereka adalah

zhuhair dan Muzhhir.' Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang pertanian disertai penjelasan hadits di atas'

tls'.rj.t:;4 :,Jg') (Keduanya turut dalam perang Badar). Ad-

Dimyathi mengingkari hal ini seraya berkata, "Sesungguhnya

keduanya hanya turut dalam perang tlhud". Dia melandasi

pendapatnya ini dengan pernyataan Ibnu Sa'ad. Namun, mereka yang

menetapkan keikutsertaan keduanya pada perang Badar lebih berdasar

daripada yang menafikarurYa.

Hadits ketujuh belas adalah hadits Rifa'ah bin Rafi' Al Anshari

sebagai salah seorang peserta perang Badar.

(t:,i. y 'o'i; 
1 i9 tr:a'\r 9t t i. e6: ;-r1t ldtru melihat Rifu 'ah bin

Rafi' Al Anshari, dan dia ikut dalam perang Badar). Penyebutan

Rifa'ah dan nasabnya telah dikemukakan pada bab "Malaikat Ikut

dalam Perang Badar". Kelanjutan hadits ini diriwayatkan Al Ismaili

dari jalur Mu'adz bin Mu'adz daIi Syu'bah, "Dia mendengar seorang

laki-laki diantara peserta perang Badar yang diberi nama Rifa'ah bin

Rafi'. Dia bertakbir atas jenazalnya saat masuk ke tempatnya." Lalu

dinukil dari jalur Ibnu Abi Adi dari syu'bah, "Dari Rifa'ah 
-seorang

laki-laki peserta perang Badar- bahwa dia masuk ke dalam shalat

seraya mengucapkan 'Allahu akbar kabiiran'." Namun, Imam Bukhari

tidak menyebutkan hal ini karena tidak bersumber langsung dari Nabi

SAW dan juga diluar maksud pembahasan di tempat ini'

t Pada pembahasan tentang pertanian telah disebutkan bahwa pendapat yang lebih

kuat mengatakan namanla adalah Muhair
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Hadits kedelapan belas dinukil dari Abdan, dari Abdullah, dari
Ma'mar dan Yunus, dai- Az-zuhri, dari urwah bin Az-zlbair, dari Al
Miswar bin Al Makhramah, dari Amr bin Auf.

J'Fb J*r. ):;b'ol ls"runggahnya Amr bin Aufl.Dia adalah Al
Anshari, sekutu bani Amir bin Lu'ay. Haditsnya sudah disebutkan
beserta penjelasannya dalam pembahasan tentang upeti. Dalam sanad
ini terdapat dua sahabat dan dua tabi'in. Lalu pada pembahasan
tentang kelembutan hati akan disebutkan dengan tambatran tabi,in
ketiga.

Hadits kesembilan belas adalah hadits Abu Lubabah.
Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.
Adapun Abu Lubabah termasuk mereka yang diberi bagian rampasan
perang meski tidak terlibat langsung dalam peperangan.

Gtu
.4.

,lV

t )L-2:<)to,,y \Gt oi dlJU dr{oi ,l:c;. ';tr::1L qW;.1 *
^a\/oirt 12 .lt ,,* i\r J;-J?)

v o".

gf iy'!ji,t c:ir :rjut S-,j ^lL
.5t U or)x.t ntg :)v .liru

4018. Ibnu Syihab berkata: Anas bin Malik menceritakan
kepada kami, "sesungguhnya beberapa laki-laki dari kaum Anshar
meminta izin kepada Rasululrah sAw, seraya berkata, .Berilah izin
kepada kami untuk membebaskan putra saudara perempuan kami
Abbas dari tebusannya'. Beliau bersabd4 'Demi Allah, jangan lcalian
tinggallran lrepadanya meski satu dirham,.,,

,t*Jt i'€*,, l' :r#Lf E'r:it'";'etri i :b r
* oki ;:):) 4, y oki-'n f,, -;J u. 

.,t:-t;)r 
Li ;pi

:t );1iLt'fi;?( -*3 *ht ,)* !, );, e t:ru.-*
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;:;i,\ifiii )Ktt)Lr q o\'ai;i *i yh,,*
iiiff i, ,.::L'",i ilta ;r-*'.;tt'"i ,li"i Pt.'q:i- aLl
.;.'| :'/J,', -*ht -* *r Jir'Jw tflv'olt'rX. xt ,Si, g

6-,Ju" .'rk

,ik \ ,1;ht

4019. Dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi kemudian Al Junda'i,

bahwa Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar mengabarkan kepadanya,

sesungguhnya Al Miqdad bin Amr Al Kindi 
-sekutu 

bani Zuhrah dan

termasuk orang yang turut dalam perang Badar bersama Rasulullah

SAW-mengabarkan kepadanya, bahwa dia berkata kepada

Rasulullah SAW, "Bagaimana pendapatmu jika aku bertemu seorang

laki-laki kafir dan kami berusaha saling membunuh. Lalu dia menebas

salah satu dari kedua tanganku dengan pedang hingga putus,

kemudian dia berlindung dariku dibalik sebatang pohon dan berkata,

'Aku menyerahkan diri kepada Allah'. Apakah aku boleh
membunuhnya setelah dia mengucapkan perkataan itu?" Rasulullah

SAW bersabda, "Jangan bunuh dia." Dia berkata, "Wahai Rasulullah,

sesungguhnya dia telah memotong salah satu tanganku kemudian

mengucapkan perkataan itu setelah memotongnya." Rasulullah

bersabda, "Jangan bunuh dia, jika engknu membunuhnya maka dia
menempati posisimu sebelum engknu membunuhnya, dan engkau

menempati posisinya sebelum dia mengatakan kalimat yang

diucaplannya."

t;- f t yh, e !,J;'iv,i$ ^-ht',f3,/ *
ri.r'ift i;:*V ,:X ut'4Au tJi; t U 6'*Z- u ,ri.
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r.r(i :iqj" Jv :-afiL ;r.t
'r, i t tti.i ,t. ..e iJt n .ot-A9 r-!*: Og

,'. .'k'*:Ji, y'.lu :)L-

(:'-fr :Sui ,;1 & irr
t;i; (: Ui ,Jv .ut q)tt

iv .'rl5 ^t, ,JG'21 :,st7)1,

4020. Dari Anas RA, dia berkata 'Sasulullatr SAW bersabda

pada perang Badar, 'Siapakah yang (mau) melihat apa yang dilalailran
Abu Jahal?' Ibnu Mas'ud berangkat dan mendapatinya telah ditebas

oleh dua putra Afra' hingga kaku. Dia berkata, 'Apakah engkau Abu
Jahal?' Ibnu Ulayyah berkata, Sulaiman berkata "Demikian yang

diucapkan Anas, 'Apakah engkau Abu Jahal?"' Dia menjawab,

'Apakah di atas laki-laki yang kalian bunuh?' Sulaiman berkata
"Atau dia mengatakan, 'Dibunuh kaumnya"'Dia berkatq Abu Miljaz
berkata, "Abu Jatral berkat4 'Seandainla selain petani )xang
membunuhku'."

^*ht )* eta;il'&:Lhr qr';L c f6 tt*'e V . :G\i,4 8)?\ i\nr 6tb:r, f otr * *',
ir 6 ,Ju" i.1t'r,;t'.i " ilti crlrl;r. rt1;' ga7 :lL,

.|$"LU. ;ti:*v;.
4021. Dari lbnu Abbas, dari Umar RAo 'I(etika N"b; SAW

wafat aku berkata kepada Abu Bakar, 'Berangkatlah bersama kami
menuju saudara-saudara kami dari kaum Anshar'. Kami menemui

diantara mereka dua laki-laki shalih yang turut dalam perang Badar."
Aku menceritakan kepada Urwah bin Az-Zubair, maka dia berkata"
"Keduanya adalah; Uwaim bin Sa'idah dan Ma'an bin Adi."

Ju t.1**

"F's 

:JG

i: lvt ,

.*:d
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Keterangan Hadits:

Hadits kedua puluh tentang kaum Anshar yang meminta izin
kepada Rasulullah untuk membebaskan Abbas dari tebusan dirinya.

;uJ-tr .-:$i)bi 6"tunggahnya beberapa laki-laki dari

kalangan Anshar). Yakni di antara mereka yang ikut perang Badar.

Abbas saat itu menjadi tawanan perang Badar, seperti yang akan

disebutkan. Orang-orang musyrik mengeluarkan Abbas bersama

mereka ke Badar. Ibnu Ishaq meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, of

U t'o d 4ra)'oi Cf n,)\.rV-y,G&,\ Jtt Pt * n' ,)* ,4'
'ik-.)i ni r:t;i e ,t' .af t*Fl qoti SAt{ bersabda kepada para

sahabatnya pada perang Badar, 'Aku mengetahui sebagian laki-laki
dari bani Hasyim dikeluarknn dengan paksa. Barangsiapa bertemu

dengan salah seorang mereka mal<a jangan membunuhnya'.).

Ahmad meriwayatkan dari hadits Al Bara', dia berkatq ,ytiE
Jui .7ji h: gVi [ ,iri t;.',-l ,u,6t Sui ,|Vi i ,"riiur;.a\i 7
i-t' 9l! i' lJfi::ulii&JJ.Pi y il',p 'nr;rr lseorong takiJaki dari

lraum Anshar datang membawa Anshar yang telah ditawannya. Al
Abbas berlrata, 'Bukan orang ini yang menawanku aknn tetapi aku

ditawan oleh seorang laki-laki perkasa'. Nabi SAW bersabda kepada

laki-laki Anshar, 'Allah telah membantumu dengan malaikat yang

mulia'.). Nama laki-laki Anshar yang dimaksud adalah Abu Al Yasr

Ka'ab bin Amr Al Anshari. Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits

Abu Al Yasr batrwa dia telatr menawan Abbas. Dalam hadits Ibnu

Abbas disebutkan , .'oJS e'^f;r) +'j , f, -fi 
'!?l'JS ,,r,.1 t i.i

'd 6- uJi: Jit I 'i6 (Alat berkata kepada bapakku, 'Bagaimana engkau

ditawan Abu Al Yasr? Sekiranya engkau mau niscaya alat akan

menjadilrannya ditelapak tanganmu'. Dia berkata, 'Jangan berkata

begitu wahai anaklat'.).
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4+ 9t il (Kepada anak saudara perempuan kami Abbas).

Maksudnya, Abbas bin Abdul Muththalib. Ibu Abbas tidak berasal

dari kaum Anshar. Batrkan neneknya (ibu dari Abdul Muththalib)
yang berasal dari kaum Anshar. Mereka menyebut nenek Abbas

sebagai saudara perempuan karena berasal dari mereka. Sebagaimana

mereka menyebut Abbas sebagai anak perempuan itu karena

kedudukannya sebagai neneknya Abbas. Adapun namanya adalatr

Salma binti Amr bin Zaid bin Labid, dari bani Adi bin An-Najjar
kemudian dari bani l{hazraj. Sementara ibunya Abbas adalah Nutailah
binti Janab dari keturunan Taim Al-Lat bin An-Namr bin Qasith.

Al Karmani keliru ketika mengatakan, "Ibu Al Abbas bin Abdul
Muththalib berasal dari kaum Anshar." Dia mendasari pendapatnya

dari makna zhahir perkataan kaum Anshar, "Putra saudara perempuan

kami." Padahal maksudnya tidak seperti yang dia patrami. Batrkan

didalamnya terdapat penggunaan majaz, seperti telah saya jelaskan.

Ibnu A'idz meriwayatkan melalui jahx mursal bahwa Umar
ketika diberi wewenang mengikat para tawanan maka dia memperkuat

ikatan Abbas. Rasulullah mendengamya merintih maka beliau pun
tidak dapat tidur. Hal itu sampai kepada kaum Anshar dan mereka

melepaskan Abbas. Seakan-akan setelah kaum Anshar melihat
keridhaan Nabi SAW atas perbuatan mereka melepaskan ikatan

Abbas, maka mereka pun meminta kepadanya untuk membebaskan

tebusannya, agar sempurna keridhaan Nabi SAW atas mereka, tetapi

beliau SAW tidak memenuhi permintaan mereka yang terakhir.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, il' & Qt'oi

?td'i,Wi 1.6 si i,ry's-fi ili,'v,k:i n* [,jti pt y
,€'}:#t ti,,t 4t ,w'* ,it 'i6 ,16 \\'aiy ti* i. * |:fiX1t
'8 oil VA'4t ,:,!;-hi-ii,r or rL i:f 6 s "o1i,fr,",'lbi?bi ,iti
tlb'cIE (Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Wahai Abbas, tebuslah

dirimu dan putra dua saudqramu, Aqil bin Abu Thalib dan Naufal bin
Al Harits serta sekutumu Utbah bin Amr. Sesungguhnya engkau
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memiliki harta'. Abbas berknta, 'Sesungguhnya alcu sudah memeluk
Islam, tetapi orang-orang itu memal<salu'. Beliau bersabda, 'Allah

lebih mengetahui apa yang engkau katakan. Jika engkau benar dalam
perlrntaanmu maka Allah membalasnya untulcrnu. Akan tetapi zhahir
perbuatanmu bahwa sesunggphnya knmu telah memusuhi kami'.).

Musa bin Uqbah menyebutkan bahwa jumlah tebusan mereka
adalatr 40 uqiyah emas. Sementara Abu Nu'aim menukil dalam kitab

Al Awa'il dengan sanad yang hasan dari hadits Ibnu Abbas , ilt-l i:€
'i JLti ,6i;;i & ,rb, ,4it tiu clir &'Jr t ,$:rl';r"1 .,-r;1 S?

|'&fl e ,rJ. &''4t 6 u-> ,'d66 ?t; lla :,s'6 \$ 'c.ib 
ir,flj' ,oti:t

,-\ c:iei'ds i 'o:t:1 :a(it'lt$ (E!- (p'€":rti rl i[' /*" 
"ot c;"\i

(i'c- ,i \ t-,, &Ts 
' 

j6 !?.wuui (Adapun tebusan untuk satu

orang adalah 40 uqiyah. Maka dibebankan atas Abbas 100 uqiyah
dan atas Aqil 80 uqiyah. Abbas berknta kepadanya, 'Apakah engknu

melalatlran ini karena hubungan kerabat?' Makn Atlah menurunkan

ayat, 'Wahai nabi, katakan kepada para tawanan yang ada ditangan
kamu; Jilra Allah mengetahui ada kebaiknn dalam hati knmu, niscaya
Dia memberikan'. Abbas berkata, 'Aku berharap sekiranya engkau

mengambil dariku berlipat ganda l<nrena firman Allah ta'ala;
'Memberil<nn yang lebih baik dari apa yang kamu ambil'.).

Ot3L-ji (Janganlah kamu meninggalkan). Yakni jangan

menyisakan sesuatu pun dari tebusannya. Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, 'J Olsj-:\ (Jangan kalian meninggalkan

untulotya), yakni untuk Abbas.

Dikatakan, hikmah bagi hal itu adalah kekhawatiran jika kaum
Anshar hendak membebaskan Abbas didorong rasa segan terhadap

Nabi SAW karena kedudukannya sebagai pzrman beliau SAW, bukan

semata-mata karena Abbas adalah kerabat mereka dari pihak
perempuan. Disini terdapat isyarat batrwa seseorang tidak boleh

memperlihatkan ftrsa ibah atas apa yang menimpa kerabatnya meski

148 - TATHI'L BAARI



dalam hatinya dia merasa kasihan. Perbuatan Nabi SAW menolak

keinginan Anshar membebaskan Abbas dari tebusan secira suka rela

merupakan bentuk pengajaran bagr yang mengalami hal serupa.

Hadits kedua puluh satu adalah hadits Al Miqdad bin Al Aswad.

Dalam sanad-nya terdapat tiga orang tabi'in dan semuanya ulama

Madinah. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang

diyat (denda pembunuhan) disertai keterangan yang menghapus

kemusykilan pada kalimat, 'Engkau pada posisinya'. Adapun maksud

penyebutannya di tempat ini terdapat pada kalimat, "Dia termasuk

orang yang ikut perang Badar." Pada pembahasan yang lalu

disebutkan batrwa dia saat itu termasuk seorang prajurit berkuda yang

cekatan.

Hadits kedua puluh dua diriwayatkan dari Anas tentang kisah

pembunuhan Abu Jahal yang telah dijelaskan pada bagian awal

pembahasan perang ini @adar). Adapun yang dimaksudkan darinya di
tempat ini adalah keberadaan kedua putra Afra' sebagai peserta

perang Badar.

Hadits kedua puluh tiga berbicara tentang peristiwa Saqifah.

lmam Bukhari hanya menyebutkan sekelumit peristiwa itu. Maksud

pencantumannya di tempat ini tampak pada penyebutan Uwaim bin
Sa'idah dan Ma'an bin Adi sebagai peserta perang Badar. Uwaim
adalah Ibnu Sa'idah bin Ayyasy bin Qais bin An-Nu'man, yaitu Abu
Mus4 berasal dari bani Amr bin Auf. Sedangkan Ma'an adalah Ibnu

Ad-Daruquthni bin Al Jadd bin Ajlan, saudara laki-taki Ashim bin
Adi. Dia berasal dari suku Bakr sekutu bani Amr bin Auf. Hadits

Saqifah telatr dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan.

'*Gytrt;tbLtk 
; *

.i:r,;.U ,b'e11'\

I zl:t'e Jti) ,;yi iG Jii
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4022. Dari Qais, "Adapun pemberian untuk mereka yang ikut
dalam perang Badar masing-masing 5000. Umar berkat4 'sungguh
kami akan melebihkan mereka atas orang-orang sesudah mereka'."

";.*'r*\te dtry,J6 ?,i *;l i y *
c/ I z / -< , t c

d eor^ryr fu6 JrlU,i)?p;,=*t e
4023. Dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya dia berkata,

"Aku mendengar Nabi SAW membaca surah Ath-Thuur pada shalat
Maghrib. Itulah saat pertama kali iman bersemayam di hatiku."

lc *;yh';*. d'Li yj * * i ;; i F,r
,F :Y':^ €,f '"i t?'o* U 

"y:it 
ok'; :g. ,srLi 4

!. ^.?,o .1. a. t]. c . .. , c -.o, 
I n

a-:rir -dij:.j*Jt i l; * * i **,_ df {Jt Jui
'Jr; ,,"-('r\ ot;.*i,4 ii -i*,p ,i--Jri,
,r..,{ a:t-i '^*:Ct 7*i, i'"u -i';it n;;,_- ^iar:^ar

; ,4 t4( o .?-t" i7 !' n

'av lrye;'Cz1et';;i
4024. Dari Muhammad bin Jubair bin Muth'im, dari bapalarya

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda tentang tawanan perang Badar,
'Sebiranya Al Muth'im bin Adi masih hidup, lalu berbicara kepadahr
tentang mereka yang busuk itu, niscaya alat akan meninggallan
merelm untulotya'."

Al-Laits berkata: Diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id
bin Al Musayyab, "Fitnah pertama terjadi 

-yakni 
pembunuhan

Utsman- dan tidak menyisakan seorang pun dari peserta perang

.{g;
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. /c.o

,J @)

Badar. Kemudian fitnah kedua terjadi 
-yakni 

peristiwa Al Harrah-
dan tidak menyisakan seorang pun yang ikut dalam peristiwa
(perjanjian) Hudaibiyah. Kemudian fimah ketiga terjadi dan tidak
pernah hilang sementara manusia memiliki kekuatan."

a. tor, , o . o.l 1, . c i.ct , c . 'r,L 2 clr, ..--..-^lt -'{ J=,-,J *)l ,l'o2re 
-*ii 

JU ql}l ,y
i *lJr .'i; W \t i*, a$G e-J.r-l df irr t;L ; At 1=-: eGj!P'.9tt!(-.,

ui:.$1u:',js ?ytiu.v;:* F *:*\t*
|,Ji ,b'-,-, :",)rig\ €*?f '-jd fi?f,(- ,v

*)' t ri ?f .fr'{ y )Lj',;;; ,* u',f,
4025. Dari Az-Zuhri, dia berkata: Aku mendengar Urwah bin

Az-Zubair, Sa'id bin Al Musayyab, Alqamah bin Waqqash, dan
ubaidillah bin Abdullah, meriwayatkan dari hadits Aisyah RA (istri
Nabi SAW), masing-masing mereka menceritakan kepadaku sebagian
dari hadits itu, dia (Aisyah) berkata, "Aku kembali bersama Ummu
Misthah, lalu (kaki) Ummu Misthah tergelincir (terkait) di selimutnya,
maka dia berkata, 'Celaka Misthah'. Aku berkata, 'sungguh buruk apa
yang engkau katakan, engkau mencaci seorang yang turut dalam
perang Badar'. Lalu disebutkan hadits tentang tuduhan dusta (terhadap
Aisyatr).

;i '{j 
^Yht -U it Jt- q)u- o:,i :Jv 7V i, *

i';t'S :'r1$ ;, fu y\t,k y, J;, Jui qtAr

i:r( iu ,,:ur bie :4r1 Jv ,,-r;i6 .b &: €u; " ,\'& hr J2 n' J;, )v titli Lri a;>G ,;nt Ji, ri_ :")i*1t

FATHUL BAARI _ 151



:^iL a'* '1' + l,SG '*1 ia,y\iic:*i
i'r'| ors', .),*') oiu;.': Yi ^;; ;: ;*'&, 

"i:rt ,y rlr'lj.

S,i ?nr, .iu 6i3'ete *, -!), ii :i;i ;3t i
4026. Dar. lbnu Syihab, dia berkata, "Inilah peperangan Rasulullah

SAW" lalu dia menyebufl<an hadits; Rasulullah bersabda ---sementara

beliau mencampakkan merek&-, "Apal<nh knlian telah mendapatkan apa

yang dijanjikan Tuhan kalian adalah benar? " Musa berkata: Nafi'

berkata: Abdullah berkata "Sekelompok orang diantara sahabat-sahabat

Nabi SAW berkata 'Wahai Rasulullatr, engkau menyeru manusia-manusia

yang telah mati?' Rasulullah SAW bersabda 'Kalinn ttdak lebih

mendengar apa yang alat kotalan dibanding mereka'. " Abu Abdillah

b€rkat4 "Se,rnua kaum Quraisy yang turut perang Badar dan diberi bagan

mmpasan perang adalatr berjumlatr 81 orang. Adapm Urwah bin Az-

Zubak berkata: Az-Zubur berkata 'Rampasan perang dibagi, dan jurnlah

mereka adalah 100 orang'. Wallahu A' lam."

e . ,- 'r.i o,11, , ( c. l,ctt .)_,a:ulu J.rll * A\ *;';,p./.et.i^ ; ;; ;p 1t-:.-a 
"re

4027. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Az-Zubair,

dia berkata, "Ditetapkan untuk kaum Muhajirin pada perang Badar

sebanyak 100 bagian."

Keterangan Hadits:

Kedua puluh empat, hadits )ang dinukil dari Ishaq bin Ibrahirt, dari

Muhammad bin Fudhail, dari Ismail, dari Qais. Ismail yang dimaksud

adalah lbnu Abi Khalid. Sedangkan Qais adalatr Ibnu Abi Hazim.

i,li1e-;&Gj$t;tho o€ (Pemberian untuk mereka yang ikut

dalam perang Badar adalah 5000). Maksudnya, harta yang diberikan
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untuk masing-masing mereka pada setiap tahun pada masa

pemerintahan Umar dan sesudahnya.

'e!5\:'/LieSi (Jmar berkata, "sungguh kami alcan

melebihknn mereka"). Maksudnya, melebihkan mereka dibanding

yang lainnya dalam hal pemberian.

Dalam hadits Malik bin Aus dari Umar disebutkan, oibf'^S

ct:\i ,f-: ,,.t\i a;;rt ;,71'zt1i .t:*\ii ,u,tl -ak o\i z;e i5r6t
dt'p €t,rytt y gG pt y ir' ,rp 'uir lsesunggahnya dia

memberi kepada kaum muhajirin masing-masing 5000. Sementara

kaum Anshar masing-masing 4000. Lalu dia melebihkan istri-istri
Nabi SAW dengan memberi masing-masing 12.000).

Kedua puluh lima,hadits yang dinukil dari Jubair bin Muth'im
tentang membaca surah Ath-Thuur pada shalat Maghrib.

Penjelasannya telah dipaparkan pada pembahasan tentang Shalat Al
Mizzi dalam kitab Al Athraf daijalur Ishaq bin Manshur menisbatkan

riwayat ini kepada pembahasan tentang tafsir. Maka dia mengalami

kekeliruan karena hadits yang dimaksud berada dalam pembahasan

tentang peperangan seperti yang anda lihat. Korelasi pencantumannya

di tempat ini adalah keterangan terdahulu dalam pembahasan tentang
jihad, bahwa dia datang menuntut tebusan tawanan perang Badar.

Kedua puluh enam, hadits yang juga dinukil dari Jubair bin

Muth'im. Riwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul melalui
jalur yang disebutkan sebelumnya. Adapun yang dimaksud 'mereka

yang busuk itu' adalah para tawanan perang Badar yang terdiri dari

kaum musyrikin. Sementara makna kalimat 'kami akan meninggalkan

mereka untuknya', yakni membebaskan mereka tanpa tebusan.

Ibnu Syahin menjelaskan dari jalur lain penyebab hal itu adalah

utang budi beliau SAW. Dimana beliau SAW kembali dari Thaif dan

masuk dalam perlindungan Muth'im bin Adi. Ibnu Ishaq menyebutkan

kisah tersebut secara rinci. Demikian juga disebutkan Al Fakihi
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dengan sanad yang hasan mursal, dan di dalamnya disebutkan, ili

u-is'';*ij r s,i.r' ,$.;lt ul :'i $uit u-j d: At (sesungguhnya

Muth'im memerintahkan empat orang analotya menyandang senjata

dan masing-masing merekn berdiri di sudut Ka'bah. Hal ini sampai

kepada kaum Quraisy. Merekn pun berkata, 'Englau adalah orang
yang jaminanmu tidak boleh dilanggar'.).

Sebagian lagi mengatakan utang budi tersebut adalah tindakan

Muth'im bin Adi yang paling keras (pro aktif) dalam membatalkan

surat pemboikotan yang ditulis kaum Quraisy terhadap bani Hasyim

--dan kaum muslimin yang bersama mereka- di pemukiman Abu
Thalib. Isyarat kearah ini sudah dikemukakan pada bagian awal
pembatrasan tentang siratr Nabi.

Ath-Thabarani meriwayatkan dari Muhammad bin Shalih At-
Tammar, dari Az-Ztfin, dari Muhammad bin Jubair, dari bapaknya

dia berkata, "Muth'im bin Adi berkata kepada kaum Quraisy, lJ'6Jt
'arl- u,tjr eSl Sft<t,pii r; 9r$ {S""ssrrh kamu telah melahtlcan

terhadap Muhammad apa yang telah lamu lalatkan. Maka jadilah
manusia-manusia yang paling menahan diri dari mengganggunya).

Kejadian ini berlangsung setelatr hijratr. Kemudian Muth'im bin Adi
meninggal sebelum perang Badar dalam usia 70 tahun lebih.

Al Fakihi menyebutkan dengan sanad yang mursal, bahwa
Hasan bin Tsabit menggubah sya'ir kenangan bagnya ketika dia

meninggal, sebagai balasan atas apa yang dilakukannya terhadap Nabi
SAW. Sementara At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Hibban, dan Al
Hakim meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Ali, dia berkata,

o1ls)\i e'$;.l;bi? ,Jui 
)u.?:i- 

pt y n' & Ar - ,!-/;et+jribi* iit $t 4iLry6be,Hbt ,*ir;ulgir- (Jibrit

datang l<epada Nabi SAW pada perang Badar dan berkata, 'Berilah

pilihan lr.epada sahabat-sahabatmu dalam hal tawanan perang. Jika
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mau, mereka doprt mengambil tebusan, dan tahun depan akan
dibunuh di antara mereka sebanyak tawanan itu'. Merekn berkata,
'Tebusan dan dibunuh di antara kami'.).

Imam Bukhari menuturkan kisah ini dengan panjang lebar dari
hadits Umar sera)/a menyebutkan penyebabnya. Dikatakan , &'rfi-i
t: ,3,ry'itir'ti ali,f i ,SA t.rlti :r:" eo:j t ,i,i'*rlo &'

,'n$ci;i |q F 'ri:, {<;t bi s,t ,';i Jui 'e-y-'t:i \r ;;i ,,i ;::; i:5s

* fi 5,6 u,-p:'& in, e !, Jyi,s*i'F, *: :rb'ii (Betiau

SAW bertanya, 'Bagaimana pendapat kalian mengenai para
tawanan?' Abu Bakar berkata, 'Menurutht, kita ambil tebusan dari
merekn sebagai kelantan bagi kita, dan mudah-mudahan Allah
memberi hidayah kepada merelra'. Umar berkata, 'Menunttlcu,

hendahtya engkau memberi kami lcuosa terhadap mereka sehingga
kami dapat menebas leher-leher mereka. Sesungguhnya mereka itu
adalah para pemimpin kelatfuran'- Maka Rasulullah SAW cenderung
kepada pendapat Abu Bakar).

Sehubungan dengan ini turun firman Allah dalam surah Al
Anfaal [8] ayat 67, ;e'1\t ,#.4- ,? o-nf i tfJ- o?r]-o6 t (Tidak

patut bagi Nabi memiliki tawanan sebelum dia dapat melumpuhknn
musuhnya di muka bumi). Dalam pembatrasan terdahulu telah dinukil
perbedaan para Imam dalam membolehkan mengambil tebusan harta
dari tawanan )rdng kafir, yakni pada bab "Dan Sesudah Itu Kamu
Boleh Membebaskan Mereka atau Menerima Tebusan Sampai Perang

Berhenti", pada pembahasan tentang jihad.

Selanjutnya, para ulama salaf be6eda pendapat dalam
menentukan mana diantara kedua pendapat itu yang lebih benar.

Sebagian mereka berkata, "Pendapat Abu Bakar lebih tepat, karena

sesuai dengan apa )rang ditakdirkan Allah dalam persoalan itu, dan

begitulah yang terjadi. Disamping itu, sebagian besar tawanan tadi
masuk Islam, baik dirinya secara langsung ataupun ketunrnannya yang

dilahirkan sesudah peristiwa tersebut. Pendapat ini juga lebih
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mengedepankan sisi rahmat daripada murka. Sebagaimana diketahui

bahwa Allah berbuat demikian terhadap mereka yang dituliskan

rahmat baginya. Adapun celaan karena mengarnbil tebusan hanyalah

sebagai isyarat celaan bagi siapa yang mengedepankan urusan dunia

daripada akhirat meski hanya sedikit."

Kedua puluh tujuh, hadits yang dinukil dari Al-Laits, dari

Yahya bin Sa'id, dari Sa'idbin Al Musayyab.

* i &"',f 'I,JIlr 
,l'6i (Al-Laits berkata, "Diriwayatknn dari

Yahya bin Sa'id...'). Aku tidak menemukai atsar ini dari jalur Al-
Laits. Abu Nu'aim menyebutkan dalam kttab Al Mustakhraj melalui
jalur Ahmad bin Hambal, dari Yahya bin Sa'id Al Qaththan, dari

Yahya bin Said Al Anshari, sama seperti itu.

t:oi ,\ y6bt ,t q'ft -ot*L ;a d= j1l, kii' 'c.,i1qitnah

pertoma terjadi -yaloi 
pembunuhan Utsman- dan tidak menyisaknn

seorang pun yang turut dalam perang Badar). Maksudnya, mereka

meninggal sejak terjadinya fitnah pertama yang ditandai pembunuhan

Utsman hingga berlangsung fitnah kedua" yaitu peristiwa (perang) Al
Hanah. Peserta perang Badar yang terakhir meninggal dunia adalah

Sa'ad bin Abi Waqqash. Dia meninggal beberapa tatrun sebelum

peristiwa Al Harah.

Dari sini diketahui kekeliruan mereka yang menganggap kalimat
'yakni pembunuhan Utsman' adalah suafu kesalahan, dengan dalil
bahwa Ali, Thalhah, Az-Zttbair, dan selain mereka diantara peserta

perang Badar, hidup sesudatr Utsman dalam waktu yang cukup lama.

Mereka mengira bahwa maksudnya mereka terbunuh saat

pembunuhan Utsman. Padahal tujuannya tidak dernikian.

Ibnu Abi Khaitsamah menukil atsar ini dari jalur lain dari

Yalrya bin Sa'id, f$ iei'oiii gniodi fitnah Ad-Dar). Fitnah Ad-Dar

adalah pembunuhan Utsman bin Affan juga- Menurut Ad-Dawudi
maksud fitrrah pertama adalah pembunuhan AI Husain bin Ali. Tentu
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saja pendapat ini tidak benar, kare,na saat pembunuhan Al Husain
tidak satu pun peserta perang Badar yang masih hidup.

...-iijlt 4-\6,r4,Ui,, f (Kemuaian terjadifitnah tredua,

yakni Al Harrah..J. Peristiwa Al Harrah berlangsung pada akhir
pemerintah an Y azid, bin Muawiyatr. Sekelumit berita tentang peristiwa
ini akan disampaikan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

*l,,,J' 'Ui1"nj 6"*udian terjadi yang ketiga). Demikian

tercantum dalam naskah sumber. Sementara dalam riwayat Ibnu Abi
Khaitsamah dikatakan, "Kalau telatr terjadi yang ketiga." Versi ini
dikuatkan oleh Ad-Dimyathi atas dasar bahwa Yahya bin Sa'id
mengucapkan perkataannya itu sebelum terjadi fitnah ketiga.
Disamping itu, dia tidak menafsirkan fitnatr ketiga sebagaimana dua
fitnah sebelumnya.

Menurut Ad-Dawudi, fitnah yang dimaksud adalatr peristiwa
Azariqah. Namun pendapat ini perlu ditinjau kembali. Karena
tampaknya yang dimaksud oleh Yahya adalah fitnah di Madinah,
bukan frtnah di negeri lainnya. Adapun peristiwa Azariqah terjadi
menyusul kematian Yazid bin Muawiyah dan berlangsung lebih dari
20 tahun.

Ibnu At-Tin menyebutkan batrwa Malik meriwayatkan dari
Yahyabin Sa'id Al Anshari, 'Pi * n, * ,4, * eil,Ar $ I
i;-,Jt ?7J of,;b F il-\l lSlrotot tidak pernah ditinggatkan di masjid

Nabi SAW kecuali pada hari pembunuhan Utsman dan peristiwa Al
Harrah). Malik Berkata, *r{ku lupa yang ketiga." Ibnu Abdul Hakam
berkata, "Ia adalah hari pemberontakan Abu Hamzah Al Khariji."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemberontakan tersebut terjadi pada

masa khilafah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Al Hakam
tahun 130 H, dan jauh sebelum Yahya bin Sa'id meninggal dunia.
Kemudian saya menemukan riwayat Ad-Daruquthni dalam kitab
Ghara'ib Malik, dengan sanad ymg shahih hingga Malik, dari Yahya
bin Sa'id, seperti atsar di atas, dan pada bagian akhirnya disebutkan,
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LL;b /6{.s'€j'd z;:;lt 7i o{s (Dan jika terjadi yang ketiga mal<a

tidak akan pernah hilang sementara manusia memiliki kekuatan).

Ibnu Abi Khaitsamah meriwayatkannya dengan redaksi, "ili t-:t
(seandainya te4adi). Tentu saja keterangan ini menyelisihi penegasan

kejadian fitnah ketiga seperti pada hadits bab di atas. Namun,

mungkin dikompromikan bahwa awalnya Yahya berkata seperti ini,

kemudian fitnah tersebut benar-benar terjadi dan dia sendiri masih

hidup, maka dia mengucapkan apa yang dinukil darinya oleh Al-Laits

bin Sa'ad.

Adapun kata 'thabaakh' yang disebutkan dalam hadits ini

bermakna kekuatan. Al Khalil berkat4 "Asal kata thabaakh artinya

gemuk dan kuat. Namun, digunakan juga untuk akal dan kebaikan.

Hassan berkata:

ul$r irctur J"ki,#- Jilt, e*rier#icj'
(Harta menutupi kaum pria yang tak ada kelarutan/akal bagi

merelra. Sebagaimana banjir menutupi tumbuhan yang kering).

Hadits kedua puluh delapan tentang tuduhan dusta.

Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang tafsir.

Adapun yang dimaksudkan darinya adalah kesaksian Aisyah terhadap

Misthah sebagai peserta perang Badar. Dia adalalr Misthah bin

Utsatsatr bin Abbad bin Al Muththalib. Adapun Abdullah bin Umar

An-Numairi (salatr seorang periwayat hadits ini) tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

Hadits kedua puluh sembilan dinukil dari Ibrahim bin Al
Mundzir, dari Muhammad bin Fulaih bin Sulaiman, dari Musa bin

Uqbah, dari Ibnu Syihab.

u-y,f s *i y\' e !' )yi e:w:*,J'6 yV l' tr
(Dari lbnu Syihab dia berkata, "Inilah peperangan-peperangan

Rasulullah SAW..." lalu dia menyebutkan hadits). Yakni apa yang

diterima Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab mengenai hal itu.
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. -lt. t.'d-'yJj (Beliau melemparkan mereka). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan,'&ijrii- #j (Oan beliau melalmat mereka).

Demikian juga dalam Y,rtab MaghazikaryaMusa bin Uqbah.
. "iqtL-ri|,f, dU )ui (Beberapa orang sahabatnya berluta).

eenjelasannya tetafr disebutkan pada pembatrasan yang lalu, dan salah

seorang yang mengatakan hal ini kepada beliau SAW adalah Umar bin
Khaththab.

,-fr.-t f, t3:J.j.'# i g$ 11"*lah semua yang turut dalam

,"rorf Badar dari kaum' Quraiiy).Ini adalatr lanjutan perkataan Musa

bin Uqbah dari Ibnu Syihab. Adapun kalimat 'Diantara mereka yang

ditetapkan bagiannya sebanyak 81 orang', yakni mereka yang diberi

bagian rampasan perang meskipun tidak terlibat langsung dalam

peperangan karena suatu halangan, maka Nabi SAW menjadikannya
seperti orang yang terlibat langsung.

itJ- itt';il; ois 2 6na"pun (Jrwah bin Az-Zubair biasa

berkata). Ini adalah lanjutan perkataan Musa bin Uqbah dari Ibnu

Syihab. Lalu Imam Bukhari mendukungnya dengan hadits

sesudahnya. Hanya saja jumlatr yang dia sebutkan menyelisihi jumlah

dalam hadits Al Bara' yang lalu di bagian awal kisah ini, yakni

perkataannya, "Sesungguhnya kaum Muhajirin lebih dari 60 orang."

Namun, keduanya mungkin dikompromikan batrwa jumlatr pada

hadits Al Bara' khusus bagi mereka yang terlibat langsung. Sedangkan

hadits pada bab ini bagr yang terlibat langsung maupun tidak
langsung. Kemungkinan juga yang dimaksud dengan jumlah pertama

adalah orang-orang merdeka. Sedangkan jumlah yang kedua dengan

memasukkan para mantan budak dan pengikut mereka.

Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nnma para peserta perang Badar

dari kaum Muhajirin bersama para sekutu dan mantan budak sehingga

mencapai 83 orang. Lalu Ibnu Hisyam menambahkan 3 orang dalam

kitab Tahdzib As-Sirah. Adapun Al Waqidi menyebutkan 85 ofturg.

Imam Ahmad, Al Bazzar, dan Ath-Thabarani, meriwayatkan dari
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hadits Ibnu Abbas, ;qr ?; .Lt z;:i $k *rn-f@t';si lsesungguhnya

lraum Muhajirin di Badar berjumlah 77 orang). Barangkali dia tidak
menyebutkan mereka yang diberi ba,gan rampasan perang meski tidak
terlibat langsung.

Hadits ketiga puluh dinukil dari Ibrahim bin Musa, dari Hisyam,
dari Ma'mar, dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya" dari Az-Zubair.

Hisyam yang dimaksud adalah lbnu Yusuf Ash-Shan'ani.

{-J."-yn5!ijt y.?*-U? (Ditetaptran untuk kaum

Muhajirin pada perang Badar sebanyak 100 bagian). Dalam riwayat

Ibnu A'idz dari Abu Al Aswad, dari Urwatr disebutkan, 4o $.1 AA

f :y & ,i'6 t)u.eT- i-fW.;U f € U*o bertanya kepada Az-

Zubair, 'Berapa bagiankahyang didatangkan kepada knum Muhajirin
pada perang Badar?' Dia menjawab, '100 bagian ). Ad-Dawudi
berkatq "Pernyataan ini menyelisihi perkataannya batrwa jumlatr

mereka adalah 8l orang." Dia menarnbahkan, "Jika kalimat '100
bagian' berasal dari Az-Zubair, maka mungkin Urwatr mengalami

keraguan tentang jumlahnya. Tetapi mungkin juga berasal dari
periwayat yang menukil darinya." Dia berkata "Jika diteliti dengan

cermat, maka jumlatr mereka adalah 84 orang. Bersama mereka 3 ekor
kuda dan masing-masing diberi 2bagSan. t alu diberikan pula kepada

beberapa orang yang diutus untuk kepentingan beliau SAW. Dengan

demikian, maka bisa dibenarkan jumlahnya 100 bagian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dia katakan bisa saja

diterima. Namun, tampaknya pe,nyebutan 100 bagian itu digabung

dengan bagran seperlima Sebab awalnya, beliau SAW memisahkan

seperlima dari rampasaru lalu mernbagi sisanya menjadi 80 bagian

sesuai jumlah mereka yang ikut dalam peperangan dan yang diikutkan
kepada mereka. Jika digabung dengan bagran seperlima, maka
jumlahnya menjadi t 00 bagian.
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13' Nama-Nama peserta perang Badar, yang disebutkan dalamKitab Al Jami'yang Dituris Abu Abdiilah (Imam Bukhari) sesuai
Urutan Abjad

f'!;Yt,tu*h';;*i, 1, *U:,;1 ,o;t

,fy'y'*:.f ti; f s,i i;;',i;in,Lr; ; a+ U A'L t *;:, + & ;i i Jv
::,. t ,e ': - 

u ' :u(.J c. u_,tL -*: ,T. i7 li',$rL;\t g.lSr,i *_,G i;,
W' fiL U:.;, i,*1, €* ;,*::, .;,ttatr ,! os
.'orv:;\t tq ir. ,r*t * U *v, .'s/;,\i y.t, inu,
.r-,i -J) ey:\r,;u t "W ii;:: oi,i,,;,U,;j
,1':; i 4 .eit il; ; iL .'s;1,*! U,"z .L,u\r

.,, te tc.! t - ^r ,' : ' .

-ti;',W.Uta\ *; "W oi',I^; :* i
1' i; eltbl^br f f i*L; "r',* .;;:O o'r*4,,
7'*; #')r:* .tAit )rrlq,'t; -^3L .;q, r,*,;
* .'sra\rr .rtj;t i; ii* oi, ?ta,:;;i- .o;\o
*iot'*';,,',& ni, rt:;;e L;;_il;
:n ';;0t+ltb ei'U * *,'ia;r:r*,**,
:r" ''oY\' 

';3 ; * i:i / ,G d L4; :T ,"
Ur?\ti",t-'., i:r .',€rt:.,\r *i U fG':og,a,

-r, 
-"3r ;. i;t_s i#,u ;ti'r* l.;;\, ,i ; i*tl
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i: uy .;r?rir* i.\; .spt / ,f ';\s !,$,a\t

'q'i; ; .UrA\t F)t'J.i:rt:; .LrUtrr *:;f I q:
'; 

"ty 
.rv * i ;axr / )& ; it:i u'& .'e r.;\r

.U,u\i *f '; J\ i;:: I ry U#"f
Nabi fvfuframmad bin Abdullah Al Hasyimi SAW, Iyas bin Al

Bukair, Bilal bin Rabah (mantan budak Abu Bakar Al Qurasyi),

Hamzah bin Abdul Muthalib Al Hasyimi, Hathib bin Abi Balta'ah

(sekutu Quraisy), Abu Hudzaifah bin Rabi'ah Al Qurasyi, Haritsah

bin Ar-Rabi' Al Anshari (terbunuh pada perang Badar), Haritsah bin

Suraqah (sebagai pengintai), Khubaib bin Adi Al Anshari, Khunais

bin Hudzafah As-Sahmi, Rifa'ah bin Rafi' Al Anshari, Az-Zubair bin

Al Awwam Al Qurasyi,Zaidbin Sahal Abu Thalhah Al Anshari, Abu

Zaid Al Anshari, Sa'ad bin Malik Az-Zrilri, Sa'ad bin Khaulah Al

Qurasyr, Sa'id bin Taid bin Amr bin Nufail Al Qurasyi, Sahal bin

Hunaif A1 Anshari, Zhuhair bin Rafi' Al Anshari dan saudaranya,

Abdullah bin Utsman Abu Bakar Ash-Shiddiq Al Qurasyi, Abdullah

bin Mas'ud Al Hudzali, Utbah bin Mas'ud Al Hudzali, Abdurratrman

bin Auf Az-Ztthi, Ubaidah bin Al Harits Al Qurasyi, Ubadah bin

Ash-Shamith Al Anshari, Umar bin Al Khaththab Al.Adawi, Utsman

bin Affan Al Qurasyi (ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk

merawat putinya dan diberi bagian dari rampasan perang), Ali bin

Abu Thalib Al Hasyimi, Amr bin Auf (sekutu bani Amir bin Lu'ai),

Uqbatr bin Amr Al Anshari, Amir bin Rabi'ah Al Anziy, Ashim bin

Tsabit Al Anshari, Uwaim bin Sa'idah Al Anshari, Itban bin Malik Al
Anshari, Quddamatr bin Mazh'un, Qatadah bin An-Nu'man Al

Anshari, Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh, Mu'awwidz Ibnu Afra' dan

saudaranya, Malik bin Rabi'ah Abu Usaid Al Anshari, Murarah bin

Ar-Rabi' Al Anshari, Ma'an bin Adi A1 Anshari, Misthatr bin Utsatsah

bin Abbad bin Al Muththalib bin Abdi Manal Miqdad bin Amr Al
Kindi (sekutu bani Zuhrah), Hilal bin Umayyah Al Anshari.
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Keterangan:

(Bab Nama-nama peserta perang Badar yang disebutkan dalam
kitab Al Jami'). Maksudnya, tidak termasuk nama mereka yang tidak
dicantumkan dan disinggung dalam kitab itu. Kitab Al Jami'yang
dimaksud adalah kitab Shahih Bukhari ini. Sedangkan maksud mereka
yang disebutkan namanya adalah mereka yang dinukil darinya atau

dari selainnya yang menyatakan batrwa dia ikut perang Badar. Bukan
sekadar penyebutan namanya tanpa pernyataan tekstual bahwa dia
mengikuti peperangan. Dari sini dipahami sikap Imam Bukhari yang

tidak menyebutkan Abu Ubaidah bin Al Jarrah meskipun dia ikut
perang Badar menurut kesepakatan dan namanya disebutkan berkali-
kali dalam kitab Shahihnya. Hanya saja tidak ada pernyataan tekstual
yang menggolongkannya sebagai peserta perang Badar.

'eqt l' ** i.'rbJ'oilr lNati SAW'Muhammad bin Abdullah

Al Hasyimi). Saya (Ibnu Hajar) katakan, Imam Bukhari mengawali
dengan Nabi SAW untuk mendapatkan berkah dan kebaikan dengan

menyebutnya. Jika tidak karena tujuan ini tentu tidak perlu lagi
disebutkan karena itu merupakan hal yang pasti.

t A (Abu Bakar). Penyebutannya sebagai peserta perang

Badar terdapat pada bab "Ketika Kamu Memohon Pertolongan
Kepada Tuhan Ka[Iu".

'fr (Umar). Dia telah disebutkan dalam hadits Abu Thalhah.

iL-i, (Jtsman). Saya (Ibnu Hajar) katakan, penggolongannya

sebagai peserta perang Badar tidak ditemukan dalam pembatrasan ini,
hanya saja telah disebutkan dari Ibnu Umar pada pembahasan tentang
keutamaan bahwa dia mendapat bagian dari rampasan perang Badar.

:Jb ,frt U ,* @ti bin Abu Thalib). Dia telatr disebutkan pada

hadits tentang perang tanding dan hadits-hadits lainnya.

#5';. oJ)(Iyas bin Al Bukair). penggolongannya sebagai

peserta perang Badar disebutkan pada bab "Malaikat Turut dalam
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Perang Badar." Lalu Imam Bukhari menyebutkan nama-nama di
tempat ini berdasarkan urutan huruf Hija'iyah. Kemudian dia
menyebutkan sebagian penyandang kunyah (nama panggilan) dengan

berpatokan nama aslinya. Oleh karena itu, Abu Hudzaifah disebutkan
pada huruf ia' bukan alif. Hanya saja dia mendahulukan Nabi SAW
dan empat sahabat dibanding yang lainnya karena kemuliaan mereka.
Namun, pada sebagian naskah, yang disebutkan lebih dahulu hanyalah
Nabi SAW, sedangkan sahabat yang empat disebutkan pada huruf
'afn. Namun, perbedaan ini bukan hal yang besar.

Kemudian Iyas bin Al Bukair, dan telah keliru mereka yang
membacanya Ayas. Adapun nama bapaknya telatr dijelaskan pada

pembatrasan terdahulu. Saudara-saudara Iyas yaitu Aqil, Amir, dan
yang lainnya juga ikut dalam perang Badar. Hanya saja nama-nama
mereka tidak disebutkan dalam kitab Al Jami' sehingga tidak
dicantumkan di tempat ini.

J'lt @ttat). Sudah disebutkan pada hadits Abdurrahman bin Auf
tentang pembunuhan Umayyah bin Khalaf.

i!; 1Uo*rolr). Namanya telah disebutkan di bagian awal kisah

perang Badar.

'1_br, (Hathib). Namanya juga telah disebutkan pada bab

"Keutamaan Mereka yang Ikut Perang Badar."

yilt ii.lire 6*itsah bin Ar-Rabi'). Dia adalatr Ibnu Suraqah.

Namanya disebutkan pada awal bab "Keutamiurl Mereka yang Ikut
Perang Badar." Sedangkan lafazh 'sebagai pengintai' hendak menyitir
keterangan dalam riwayat Hammad bin Salamah dari Tsabit dari Anas
bahwa dia keluar untuk mengintai. Riwayat ini dikutip Imam Ahmad

dan An-Nasa'i disertai tambahan, JA et' 6 (Dia tidak keluar untuk

perang).
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igt-o ';. '# (Khubaib bin Adi). Dia telatr disebutkan dalam

hadits Abu Hurairatr RA. Pada pembatrasan perang Ar-Raji' akan

dinukil pendapat tentangnya.

a1{-'}.'u,.$L lXnunais bin Hudzafah). Dia tela}r disebutkan pada

hadits ke-10 bab terakhir.

*ti'Ub6l (Rifa'ah bin Rafi'). Dia telatr disebutkan pada bab

"Keutamaan Mereka yang Ikut Perang Badar).
'rJ1l fr r.ijxjr * Ubo 66o'ah bin Abdut Mundzir Abu

Lubabah). Dia disebutkan pada hadits ke-19 bab terakhir. Penegasan

Imam Bukhari bahwa namanya adalatr Rifa'ah menyelisihi pendapat

mayoritas. Mereka berkat4 'T.{amanya adalatr Basyir, dan Rifa'ah
adalah saudaranya."

Itit i. |\r 6nz-Zubair bin At Awwam). Telah disebutkan dalam

beberapa hadits.

liJb ;i ,F'i.'S; (zaid bin Sahat Abu Thathah). Diatetah

disebutkan pada bab "Memohon Kecelakaan bagi Kaum Musyrikin."

'rlttJl\r S-: i @bu Zaid Al Anshari). Telah disebutkan dalam

hadits Anas.

'!).6 ';. i|; (Sa'ad bin Malik). Dia adalatr Ibnu Abi Waqqash.

Namanya belum disebutkan dalam deretan peserta perang Badar

dalam kitab ini. Namun, dia tergolong diantara mereka menurut

kesepakatan. Mungkin Imam Bukhari menyimpulkannya dai atsar

Sa'id bin Al Musalyab.

,:f U.',ri) 1Sa'ad bin Khaulah). Diatelah disebutkan pada kisah

Subai'ah Al Aslamiyah.
.,, .,r-iJ|F.ltaa (Sa'id bin hid). Dia telatr disebuftan pada atsar

Nafi', dari Ibnu Umar.
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. ..t t o t,n

J+ f. J#, (Sa'ad bin Hunaifl. Namanya telah disebutkan

aat#naOits Ali RA, dimana dikatakan Ali bertakbir lima kali ketika
menshalati j enazatrnya.

ert';';i; lZtt"lroir bin Rofi). Dia telah disebutkan pada hadits

Rafi' bin Khadij, dan dia adalah pamannya, sedangkan nama

saudaranya adalah Muzhhir, tapi Imam Bukhari tidak menyebutkan

saudaranya.

:P l.j 1' 
'# @OaAUh bin Mas'ud). Dia telah disebutkan

pada bagian awal pembahasan perang Badar.

t ., ro!.o,

:# U.ry (Utbah bin Mas'ud). Yakni saudara Abdullah bin

Mas'ud. Saya (Ibnu Hajar) katakan, namanya belum disebutkan dalam

bahasan ini, bahkan tidak disebutkan juga oleh seorang pun penulis

lr,ttab Al Maghazi sebagai peserta perang Badar. Namanya tidak
tercatat dalam riwayat An-Nasafi dan tidak juga disebutkan Al Ismaili
maupun Abu Nu'aim dalam Mustakhraj masing-masing, dan inilah
yang benar.

!7 U flt'& lAbdurrohman bin Aufl. Dia telah disebutkan

pada kisah pembunuhan Abu Jahal dan hadits lainnya.

,.>1-;,3r',J-j;,# (Jbaidah bin Al Harits). Dia telah disebutkan

pada hadits Ali RA.

3' 'ntr ;.i;* (Ubadah bin Ash-Shamit). Dia telah disebutkan

sesudatr bab 'Malaikat Ikut dalam Perang Badar."

J:ti'F. ::r-f, (Amr bin Aufl. Dia telah disebutkan pada bab

tersebut.

)f F.'^4L (Jqbah bin Amr). Yakni Abu Mas'ud Al Badri.

Namanya disebutkan secara lengkap berikut sekilas biografinya dalam

tiga hadits.
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5 .,?.i, , t.t
€Pt Q) U. -,rb (Amir bin Rabi'ah Al Anazi). Dalam riwayat Al

fasymitrani disebutkan, "Al Adawi", dan keduanya adalah benar.

Karena gelar Al Anazi dinisbatkan kepada asalnya dan Al Adawi

dinisbatkan kepada persekutuan.

?ro U.|1b (Ashim bin Tsabit). Dia telah disebutkan pada hadits

Abu Hurairah RA.

itot; ;. ;-tt @waim bin Sa'idah). Diatelatr disebutkan pada

hadits Saqifah.

,rJ6 U'oV (tban bin Matik). Dia telah disebutkan pada bab

"Malaikat Ikut Perang Badar."

I9',,rjj. ;sut:ti (Qudamah bin Mazh'un). Telahdisebutkan pada

bab yang sama.

OrJ,$r ;.i:tti (Qatadah bin An-Nu'man). Dia telah disebutkan

pada awal bab ini dari hadits Abu Said.

g6t I tt' U.\6 (Mu'adz bin Amr bin Al Jamuh). Dia telah

disebutkan pada kisah pembunuhan Abu Jatral.
o.. t "ltl}-b U.Sjii (Mu'awwidz bin Afra). Afra' adalah ibunya

Mu'awwidz. Nama bapaknya adalah Al Harits.

'03,.(2 pan saudaranya). Keduanya telah disebutkan.

" .l rta.4ji A fu.:, il auu (Malik bin Rabi'ah Abu usaid). Dia telah

aiseUuttan pada awal bab "Keutamaan Mereka yang Ikut Perang

Badar." Iyadh menginga&an bahwa mereka yang tidak memiliki
pengetahuan mendalam mungftin menyangka bahwa Malik adalah

saudaranya Mu'adz. Karena redaksi kalimat Imam Bukhari, "Mu'adz
Ibnu Afra' dan saudaranya Matik bin Rabi'atr." Akan tetapi

maksudnya tidak demikian. Batrkan yang dimaksud 'saudaranya'

adalah Auf dan namanya tidak disebutkan. Lalu dia menyebutkan

orang berikutnya dengan berkata" 'Malik bin Rabi'ah'. Sekiranya
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Imam Bukhari menambahkan kata sambung 'dan' niscaya tak akan
terjadi kerancuan. Demikian juga halnya yang dinukil para periwayat
lain.

... t " !.
6,-..,lt 

',;.\t; (Murarah bin Ar-Rabi'). Dia telatr disebutkan

dalam hadits Ka'ab bin Malik.
, . t .,
Uri;f.',fZ; (Ma'an bin Adi). Dia telah disebutkan bersama

uwaimiin Sa'idah.

z-:uii,'* (Misthah bin (Jtsatsah). Diatelah disebutkan pada

bagian akhir bab yang terakhir. Kemudian dalam riwayat Abu Dzar di
tempat ini disebutkan nasabnya, "Abbad bin Abdul Muthalib", dan
yang benar tidak memakai kata 'Abdu'.

tp'F.tt9 (Miqdad bin Amr). Dia telatr disebutkan. Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Al Miqdam", tetapi riwayat ini
keliru.

*i'i Jl. Gtit"t bin Umayyah). Diatelah disebutkan bersama

dengan Murarah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jumlah peserta perang Badar yang
disebutkan di tempat ini adalah 44 orang.Imam Bukhari lebih awal
menyebutkan secara berurutan nama-nama peserta. perang Badar
sesuai urutan abjad dan dia orang paling akurat dalam merangkum
nama-nama mereka. Hanya saja di tempat ini dia cukup menyebutkan
nama-nirma yang tersebut dalam kitabnya. Kemudian nama-nama
mereka dirangkum oleh Al Hafizh Dhiya'uddin Al Maqdisi dalam
kitab Al Ahkam disertai penjelasan perbedaan para a?rli sejarah
mengenai sebagian mereka. Namun, perbedaan tersebut relatif dapat
ditolelir. Ibnu Sayyid An-Nas juga merangkum nama-nama peserta
perang Badar dalam kitab Uyun Al Atsar, akan tetapi berdasarkan
urutan kabilah, seperti dilakukan Ibnu Ishaq dan selainnya. Namun,
dia mengumpulkan semua yang dianggapnya sebagai peserta perang
Badar hingga menambahkan 50 orang selain 313 orang. Lalu dia
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berkomentar, "Faktor yang menyebabkan terjadinya penarnbatran

adalah perbedaan pada sebagian nama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kalau bukan karena khawatir terlalu

panjang, tentu saya akan menyebutkan nama-nama mereka satu

persatu, disertai penjelasan pendapat yang benar, tetapi apa yang telatr

dikemukakan agaknya sudah mencukupi.

14. Cerita Bani An-Nadhir dan Keluarnya Nabi SAW dalam

Urusan Diyat Dua Laki-laki serta Pengkhianatan yang llendak
Mereka Lakukan terhadap Rasulullah SAW

o'- o. -.'.. e ,o.1 -a ?, 1.

_[+ si. o;i's y .&l il uY, ob ug
q ?q, ,fl4|tgilii c?i q!'';1>

,ij'-i * A;}t ,su

,jr" lt ,!;', Li

Az-Znhi berkata dari Urwah, "Peristiwa ini terjadi pada awal

enam bulan setelah perang Badar sebelum perang Llhud."

Firman Allah, "Dialah yang mengeluarkan orang-orang kafir di
antara ahli kitab dari kampung-knmpung mereka pada saat

pengusiran kali yang pertama. " (Qs. Al Hasyr L591:2)

Ibnu Ishaq mengatakan kejadian ini berlangsung setelatr

peristiwa sumur Ma'unah dan perang Llhud.

,-. e:$ U; t'At'u.tG :,SG ciz ?or q t ; it *
,4r-; r'#,;U-';'-;:c e W';'t U;'ii t, ;ust
t riA'frJl; !t,cn"r:-:.j t'; &t ;i:t V;rt'ti t ii*. e )
:& *yttr* ,b?:,:fif:r$v *3 y\t .u dr,

--i, trll ;'t-, or;;t'u.t dai (/;st ,S::\ efi,
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'a lk; ti-)L

4028. Dari Ibnu Umar RA dia berkata, "Bani Quraizhah dan

Nadhir memerangi. Maka diusir bani An-Nadhir dan menetapkan

Quraizhah hingga Quraizhah memerangi. Dia membunuh kaum laki-
laki mereka, membagi wanita-wanita mereka, anak-anak mereka, dan

harta benda mereka diantara kaum muslimin, kecuali sebagian mereka

bertemu Nabi SAW maka beliau memberi jaminan keamanan dan

mereka masuk Islam. Dia mengusir Yahudi Madinah semuanya; Bani

Qainuqa' yang merupakan kaum Abdullah bin Salam, Yahudi bani

Haritsah, dan semua Yahudi Madinah.

o t. . ,'-x1
r^: Lq

,a&iy ti iU.n;.6t

,lit; d/.it '? L^,d
.o t //))g-) q

o

.r1Jt.q

i;;'* :'JG ,;At i1;
,./

o 1.. tc/, ,... o l.'f G-).-f r=".^ eu '-z,Jl

4029. Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata: Aku berkata kepada

Ibnu Abbas, "Surah Al Hasyr." Dia berkata, "Katakan 'Surah An-
Nadhir'." Riwayat ini dinukil juga oleh Husyaim dari Abu Bisyr.

*
4030. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Dahulu kaum laki-

laki menjadikan beberapa pohon kurma untuk Nabi, sampai bani

Quraizhah dan Nadhir ditaklukkan. Maka sesudah itu, beliau

mengembalikannya kepada mereka. "
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*t y\t * lnt Jy., a? :Ju t:ii"?nt u1, ; it *
'ri t 1. f '# g :'c-ry,i;j, e r{et' ft1 q,p

larr olgi W)il e rtt_s 6#t
4031. Dari Ibnu Umar RA, dia berkat4 "Rasulullah SAW

membakar kurma bani Nadhir dan menebangnya. Ia adalah Al
Buwairah. Maka turun ayat,'Apa saja yang lamu tebang dari pohon
kurma atau yang lcamu biarlcan (tumbuh) berdiri di atas pokoknya,
maka semua itu atas izin Allah'. " (Qs.Al Hasyr [59]: 5)

F3+\t* ulrli:i:Lhr q, * qt* et *,-v';it:; ji-q, :Jt3 ,,*zi)t sl. l^, o?

qi ,1.;t- Sb orli

,olAt '; or3:" ,i ';.t;G iu
'elstVt; q.o?:

1w)iui&"
*rcr.r:hr lrif

:4q€:'&
4032. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Nabi SAW

membakar kurma bani Nadhir. Dia berkata; untuk itulatr Hassan bin
Tsabit berkata:

Telah hina para pemuka bani Lu'ay,

l<ebalraran di Buwairah yang berkobar-kobar.

Lalu dijawab oleh Abu Sufah bin Al Harits:

Allah melanggengkan perbuatan itu,

semuanya arahnya terbakar api.

,cr 4 , -.c. ll, tc .
iad oJ-f\ *lf
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Engkau akan tahu siapa diantara kita yang terdepak,

engkau akan tahu mana negeri kami yang berbahaya.

Keterangan Hadits:

(Cerita bani Nadhi). Ia adalah kabilah besar Yahudi. Penjelasan

tentang mereka telah disitir pada awal hadits tentang hij.alt. Kaum kafir

sesudah Nabi SAW hijrah terbagi menjadi tiga kelompok:

Pertama, kelompok yang mengikat perdamaian untuk tidak

memerangi Nabi SAW dan tidak membantu musuh untuk

memeranginya. Mereka adalah tiga komunitas Yahudi, yaitu

Quraizhah, Nadhir, dan Qainuqa'.

Kedua, kelompok yang memeranginya dan menancapkan

permusuhan seperti kaum Quraisy.

Ketiga, kelompok yang membiarkan beliau SAW dan menunggu

perkembangan un$an beliaq seperti komunitas-komunitas Arab pada

umunnya. Di antara mereka ada yang menyukai kemenangan Nabi SAW

seperti suku Khuza'ah, dan ada pula yang sebaliknya seperti bani Bala.

Sebagian lagi ada yang bersama Nabi SAW secara zhahir namun bersama

musuhnya secara batin. Inilah kelompok orang-orang munafik.

Kelompok pertama yang melanggar perjanjian dari komunitas

Yahudi adalah bani Qainuqa', Maka Nabi SAW memerangi mereka

pada bulan Syawal setelah perang Badar. Akhirnya mereka menyerah

dan menerima keputusan beliau. Awalnya beliau bermaksud

membunuh mereka, tetapi Abdullah bin Ubay meminta agar mereka

dihibahkan kepadanya, maka Nabi SAW menghibahkan mereka

kepadanya. Namun, mereka dikeluarkan dari Madinah ke tempat

bernama Adzri'at. Kemudian perjanjian kembali dilanggar oleh bani

Nadhir seperti yang akan disebutkan. Adapun pemimpin mereka saat

itu adalah Huyay bin Akhthab. Selanjutnya, perjanjian tersebut

dilanggar oleh bani Quraizhah sebagaimana keadaan mereka akan

dij elaskan sesudah pembahas an perang Khandaq.
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(Dan keluarnya Rasulullah MW kepada merelca dalam urusan

diyat dua laki-laki serta keinginan merela mengkhianati Rasulullah

SAW). Kronologis kejadian ini akan disebutkan ketika menukil
perkataan Ibnu Ishaq dalam bab ini.

fl'Ji f yt'q )*1* ,tl; &us ,;t-h ,r'e;!t, s6 lzunrt

berkata dari Urwah, "Peristiwa ini terjadi pada awal enam bulan

setelah perang Badar sebelum perang Uhud"). Riwayat ini dinukil
oleh Abdurrazzaq dalam Mushannaf-nya dengan sanad lengkap dari

Ma'mar dai Az-Ztfiiri dan redaksinya lebih lengkap daripada di
tempat ini. Adapun dari Az-Z;rfun dalam haditsnya dari Urwah

disebutkan, "Kemudian terjadi perang bani Nadhir yang merupakan

komunitas Yatrudi. Peristiwa ini terjadi di awal enam bulan sesudah

perang Badar. Tempat tinggal dan kebun kurma mereka berada di
pinggrran Madinah. Rasulullah SAW menge,pung mereka hingga

diusir dan mereka berhak me,mbawa perabotan dan harta benda yang

dapat dimuat unta-unta mereka, tetapi tidak diperkenenkan membawa

persenjataan. Maka Allah menurunkan ayat, "Bertasbih kepada

Allah... sampai firman-Nya... saat pengusiran kali yang pertama."
(Qs. Al Hasyr [59]: 1-2) Beliau SAW memerangi mereka sampai

mereka menyerah diusir (deportase) ke wilayatr Syam. Sementara

mereka tennasuk keturunan yang belum pematr mengalami

pengusiran sebelumnya. Sebelumnya Allah telah menuliskan

pengusiran mereka Kalau b.rkan kare,na itu niscaya Allatr akan

mengadzab mereka di dunia deirgan dibunuh dan ditawan. Adapun

kalimat 'saat pengusiran kali yang pertama', adalah pengusiran

inereka pada kali pertama di dunia ke negeri Syam.

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi, batrwa dia menguatkan

apa yang dikatakan Ibnu Ishaq, yakni perang bani An-Nadhir terjadi

sesudah peristiwa sumur Ma'unalr, berdasarkan firman Allah Ta'ala,

"Dan Dia menurunlan orangerang Ahli Kitab yang membantu

golongan-golongan yang bersehtu dari benteng-benteng merekn."

(Qs. Al AEr,aab [33]: 26) Me,nurutnya, ayat ini berkenaan dengan

perang Ahzab.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pengambilan dalil yang

cukup lemah, karena ayat tersebut turun berkenaan dengan bani

Quraizhah. Merekalah yang membantu pasukan Ahzab. Adapun bani

Nadhir tidak disinggung berkenaan dengan Ahzab. Bahkan salah satu

faktor terbesar yang melatarbelakangi terbentuknya pasukan Azhab

adalah pengusiran bani Nadhir. Pemimpin mereka (Huyay bin
Akhthab) juga yang berperan aktif rnembujuk bani Quraizah agar

berkhianat dan mendukung pasukan ATtzab, seperti yang akan

dijelaskan. Tetapi justru inilah yang membinasakan mereka. Lalu

bagaimana peristiwa yang lebih dahulu terjadi justru diakhirkan?

'of -l? ,;f:4,f( tt:ts 4ir;;t,ti$ $> ,hi'p itr ;ij
(*';{" (Dan firman Allah Azza Wajalla, "Dialah yang mengeluarkan

orang-orcng knfir ahli kitab 
-hingga firman-Nya- untuk keluar").

Maksud ayat ini diterangkan dalam atsar Abdunazzlq di atas. Ibnu

Ishaq juga menyebutkan tafsir ayat tersebut ketika menyebutkan

perang ini. Kemudian para ulama sepakat bahwa ayat yang dimaksud

turun berkenaan dengan kisah pada bab ini. Demikian pernyataan As-

Suhaili. Dia berkata, "Tidak ada perbedaan diantara ulama bahwa

harta benda bani Nadhir khusus untuk Rasulullah SAW, dimana saat

itu kaum muslimin tidak mengerahkan pasukan berkuda maupun

pejalan kaki, serta tidak terjadi pertempuran diantara kedua belah

pihak."

*ti;,-Jth *.u;OG.J,;li.t if*: (bnu Ishaq menjadikannya

sesudah peristiwa sumur Ma'unah dan perang Uhud). Demikian yang

tercantum dalam kitab At Maghazi karya Ibnu Ishaq. Al Qabisi
menukil dengan kata 'Ishaq'. Tapi menurut Al Qadhi Iyadh, nukilan

ini tidak benar dan yang benar adalah 'Ibnu Ishaq'. Apa yang

dikatakan Al Qadhi adalah tepat. Dalam Syarh Al Karwani
disebutkan, "Muhammad bin Ishaq bin Nashr", tetapi pemyataan ini
juga keliru, dan yang benar bahwa nama kakeknya adalah 'Yasar'.

Ibnu Ishaq menyebutkan dari Abdullah bin Abi Bakr bin Hazm

dan ulama lainnya, bahwa Amir bin Ath-Thufail memerdekakan Amr
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bin Umayyah dari perbudakan yang dimiliki ibuny4 ketika mereka
yang terlibat dalam peristiwa sumurMa'unah terbunuh. Amr keluar ke
Madinah dan bertemu dua onang bani Amir, keduanya memiliki
kesepakatan dan perjanjian dari Rasulullah SAW, namun hal itu tidak
diketahui Amr. Amr bertanya kepada keduanya, 'Dari manakah asal

kalian berdua?" Keduanya me,lryebutkan dari bani Amir. Amr
membiarkan keduanya hingga tertidur lalu merrbunuh mereka dan dia
mengira telah membalas kematian sahabat-satrabatnya. Setelah itu dia
mengabarkan kejadiannya kepada Rasulullah maka beliau bersabda,

"Englrau telah membunuh dua orang dan alu akan membayar diyat
(denda) keduanya."

Pembicaraan tentang perang sumur Ma'unatr akan dikemukakan
sesudatr perang Uhud. Di dalemn)ra dinukil dari Urwatr;
Sesungguhnya Amr bin Umay5rah Adh-Dhamiri bersama kaum
muslimin, lalu ditawan orang-orang musyrik. Ibnu Ishaq berkat4
"Rasulullah keluar kepada bani Nadhir meminta banfuan mereka
untuk membayar diyat kedua omng itu 

-mqruruf 
apa yang

diberitakan padaku oleh Yazid bin Ruman- sementara diantara bani
Nadhir dan bani Amir terdapat perjanjian dan persekutuan. Ketika
beliau SAW datang meminta bantuan maka mereka menyanggupinya.
Lalu mereka mengadakan pembicaraan di tempat lain. Mereka
berkat4 'Sungguh kamu tidak akan mendapati kesempatan seperti
ini'. Adapun Nabi SAW duduk bersandar ke dinding salatr satu rumatr
milik mereka. Mereka bertat4 'Siryakah )ang mau naik ke atas

rumatr ini dan menjatubkan batu besar ini padanya hingga
mernbunuhnya dan kita terbebas darin5ra'. Amr bin Jatrhasy bin Ka'ab
menyanggupinya. Tiba-tiba beliau SAW mendapat berita dari langit
dan saat itu juga beliau berdiri seakan-akan hendak buang hajat.
Beliau SAW berkata kepada para sahabatnyq 'Jangan tinggalkan
tempat'. Lalu beliau kembali dengan sogera ke Madinah. Setelah lama
para sahabatnya menunggu akhimya diberi tahu bahwa Nabi SAW
bergerak menuju ke Madinah. Maka para sahabatnya segera

menyrsulnya. Kemudian Nabi SAW memerintahkan untuk
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memerangi dan bergerak ke tempat mereka. Mereka pun masuk ke

dalam benteng dan Nabi SAW memerintahkan menebang pohon

kurma dan melakukan pembakaran."

Menurut Ibnu Ishaq, beliau SAW mengepung mereka selama

enam malam, dan orang-orang munafik mengirim ufusan kepada

mereka agar bertahan dan tidak menyerah, jika kalian diperangi

niscaya kami akan berperang bersama kalian. Oleh karena itu,
tunggulah waktunya. Allah mencampakkan ketakutan dalam hati

orang-orang munafik sehingga tidak dapat menolong mereka.

Akhirnya, mereka mengajukan tawaran untuk meninggalkan negeri

mereka dengan syarat diperkenankan membawa harta benda yang

mampu dibawa oleh unta-unta mereka. Tawaran tersebut diterima
Nabi SAW.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il, dari hadits

Muhammad bin Maslamah, bahwa Rasulullah SAW mengutusnya

kepada bani Nadhir, dan memerintahkan mereka agar segera

meninggalkan tempat dalam tempo tiga hari. Ibnu Ishaq berkata,

"Sebagian mereka pergi ke Khaibar dan sebagian lagi menuju Syam.

Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepadaku bahwa mereka

meninggalkan harta benda berupa kuda dan tanah pertanian untuk
Rasulullah secara khusus." Ibnu Ishaq juga berkata, "Tidak ada yang

menerima Islam diantara mereka selain Yamin bin Umair dan Abu
Sa'id bin Wahab. Maka harta keduanya pun tidak diganggu."

Ibnu Mardawaih meriwayatkan kisah bani Nadhir dengan sanad

yang shahih hingga Ma'mar dari Az-Zthi; Abdullah bin
Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik mengabarkan kepadaku, dari

seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, dia berkata, "Orang kafir

Quraisy menulis kepada Abdullah bin Ubay dan penyembah berhala

lainnya 
-sebelum 

perang Badar- mengancam mereka karena

melindungi Nabi SAW dan para sahabatnya. Kafir Quraisy
mengancam pula akan memerangi mereka dengan mengerahkan

semua kabilah Arab. Ubay bin Ka'ab dan pengikufirya terhasut dan

bermaksud memerangi kaum muslimin. Nabi SAW datang kepada
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mereka dan berkata" 'Tidak ada seorang pun yang melakukan tipu
muslihat kepada kamu sebagaimana yang dilakukan kaum Quraisy.
Mereka hendak membinasakan kalian dengan menimbulkan perang

saudara diantara kalian'. Mendengar perkataan Nabi SAW, mereka

menyadari kekeliruan dan mengurungkan niat tersebut. Ketika terjadi
perang Badar, orang-orang kafir Quraisy kembali menulis surat

kepada orang-orang Yahudi; 'Sesungguhnya kalian orang-orang yang

memiliki persenjataan dan 6e6"rrg'. Disamping itu, surat ini juga

berisi ancaman bagi yang tidak memerangi Nabi SAW. Akhimya,
bani Nadhir sepakat untuk berkhianat. Mereka mengirim utusan

kepada Nabi SAW untuk mengatakan, 'Datanglah ke tempat kami
bersama tiga sahabatrnu, dan engkau akan ditemui tiga ulama kami,
jika mereka mengikutimu maka kami pun akan mengikutimu'. Nabi
SAW melakukan permintaan mereka. Tetapi ketiga orang Yahudi
yang dimaksud telatr menyelipkan pisau besar dalam pakaian masing-

masing. Di saat yang cukup genting itu, seorang wanita dari bani
Nadhir mengirim utusan kepada saudara laki-lakinya dari kalangan
Anshar dan telah memeluk Islam, untuk memberitatru rencana bani
Nadhir. Saat itu juga saudara perempuan tersebut memberi tahu Nabi
SAW. Maka Nabi SAW kembali ke Madinah dan pagr harinya datang

membawa pasukannya langsung mengepung mereka hari itu juga.

Esoknya, beliau SAW pergr ke tempat bani Quraizhah dan mengepung

mereka, hingga mereka mau melakukan perjanjian damai. Setelah itu,
Nabi SAW kembali kepada bani Nadhir, dan peperangan tidak dapat

dihindari, sampai bani Nadhir dan siap diusir, dengan syarat

diperbolehkan membawa harta benda mereka yang mampu dibawa
unta-unta merekq kecuali senjata. Mereka pun membawa hingga daun
pintu rumah. Mereka me,rotohkan rumah-rumah mereka sendiri dan

membawa kayu-kayunya yang masih berguna. Pengusiran ini
merupakan pengusiran pertama ke negeri Syam." Kisah serupa

diriwayatkan juga oleh AM bin Humaid dalam tafsimya dari
Ab&xrazzaq.
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Pernyataan di atas menjadi bantahan bagi Ibnu At-Tin yang

mengklaim bahwa kisah ini tidak ditemukan dalam satu hadits pun

yang memilllr- sanad lengkap dari pelaku peristiwa.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kasus di atas tampaknya menjadi

faktor paling kuat yang melatarbelakangi perang bani Nadhir,

daripada kasus yang disebutkan Ibnu Ishaq, bahwa Nabi SAW keluar

untuk mengurus diyat dua orang laki-laki. Akan tetapi pernyataan

Ibnu Ishaq tersebut diikuti semua pengamat peperangan Nabi SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar, "Bani Nadhir dan Quraizhah

memerangi, maka bani Nadhir diusir..." Demikian yang terdapat

dalam teks hadits. Tidak ada keterangan tentang siapa yang diperangi

dan tidak juga tentang pelaku pengusiran. Namun, yang dimaksud

adalah Nabi SAW.

Faktor yang menjadi latar belakang peperangan ini adalah

pelanggaran terhadap pe{anjian yang disepakati. Adapun pelanggaran

yang dilakukan bani Nadhir akan disebutkan berikut, yaitu keterangan

yang disampaikan Musa bin Uqbah dalam kitab Al Maghazi, dia

berkata, "Bani Nadhir mempropaganda kaum Quraisy dan memotivasi

mereka agar memerangi Rasulullah SAW seraya memberi informasi

akan kelematran kaum muslimin." Kemudian dia menyebutkan seperti

yang telah dinukil dari Ibnu Ishaq tentang kedatangan Nabi SAW

berkenaan dengan kisah dua orang laki-laki. Dia berkomentar,
..Sehubungan dengan itu turun ayat 11 suratr Al Maa'idah, Cf-it 6U

kb .h' z;i: tlf\ rrut, lnai

orang yang beriman, ingatlah knmu aknn nilonat Allah

diberilran-Nyal kepadamu, di wahu suatu knum bermal<sud

menggeralrlran tangannya lcepadamu [untuk berbuat i ahatJ ).

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad, Rasulullah SAW mengirim kepada

mereka Muhammad bin Maslamah unfuk mengatakan, "Keluarlah

kalian dari negeriku, jangan kalian tinggal bersamaku setelah kalian

orang-

[yang
hendak
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ingin melakukan pengkhianatan, dan aku memberi tempo kalian r0
ha^ri."

Adapun pelanggaran yang dilakukan bani euraizhah adalah
membantu pasukan Ahzab untuk memerangi Nabi sAw dalam perang
Khandak, sebagaimana yang akan dijelaskan.

Aj Uy ufr lUngga bani euraizhah memerazgy'. penjelasan

hal itu akan disebutkan setelah perang Khandaq. pada kalimat ini, bani
Quraizah disebutkan lebih dahulu daripada bani Nadhir. Seakan-akan
hal itu didasarkan pada kemuliaan mereka Karena pengusiran bani
Nadhir berlangsung lama sebelum peristiwa bani euraizhah.

'4ri (Dan bani Nadhir). Ibnu Ishaq menyebutkan dalam

kisahnya bahwa ketika Nabi SAW mengirim utusan kepada mereka
untuk keluar dan memberi terrpo l0 hari, saat itu juga Abdullah bin
ubay mengirim utusan kepada bani Nadhir agar tetap bertatran, maka
mereka memberi jawaban kepada Nabi sAw, 'T(ami tidak akan
keluar, lakukan apa yang ingin engkau lakukan.- Maka Nabi SAW
merespon hal itu dengan mengucapkan ,,Allahu Akbar. Sungguh
Yahudi telah mengobarkan peperangan." Beliau sAw keluar
mendatangi mereka. Ternyata AMullah bin ubay berlepas tangan dan
bani Quraizhah pun hanya diarn.

Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsirnya dari jalur
Ikrimah, bahwa perang bani Nadhir terjadi dipag hari, setelatr
malamnya Kaab bin Asyraf terbunuh. Makzudnp, peristiwa yang
akan disebutkan setelah bab ini.

'{3j oj. (Bani Qainuqa). Mereka adalah komunitas Yatrudi

yang pertama kali dikeluarkan dari Madinatr, seperti disebutkan pada
awal bab ini. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitabnya Ar Maghazi,
dari bapaknya, dari ubadah bin Al wali4 dari ubadah bin Ash-
Shamit, dia berkat4 "Ketika bani eainuqa' memerangi kaum
muslimin, urusan mereka diambil alih Abdullah bin Ubay, lalu
Ubadah bin Ash-Shamit 

-sebagai 
sekutu eainuqa' sebagaimana
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halnya Abdullah bin Ubay- pergi ke tempat mereka dan berlepas diri

dari mereka, maka turunlah ayat 5l-52 surah Al Maa'idah, ,-jir 6U
'&'iy & e*- nt f iuii}a*x.,q"st ,s':r"frrjifiit tt* t riiti
,;k"€.oitu-',p,;"ry;jt et"!, 6:;i :a';ut ipt €y-r i'r .r1

i';r; qbi ufi (Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu

mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-

pemimpin[muJ; sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian

yang lain. Barangsiapa di antara kamu mengambil merekn menjadi

pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.

Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang
yang zhalim. Makn kamu akan melihat orang-orang yang ada

penyakit dalam hatinya [orang-orang munafikJ bersegera mendekati

merelra fYahudi dan Nasrani], seraya berkata: "Kami talcut akan

mendapat bencana".).

Ketika Abdullatr bin Ubay memohon kepada Nabi SAW untuk
memberi pengirmpunan (amnesti) kepada bani Qainuqa', dia berkata,

"Wahai Muhammad, sesungguhnya mereka telah membelaku dari

(gangguan) bangsa hitam dan meratr, dan aku seorang yang takut

mendapatkan bencana." Maka beliau SAW menyerahkan keputusan

mereka kepadanya.

Al Waqidi menyebutkan pengusiran mereka terjadi di bulan

Syawal tahun keduq yakni satu bulan sesudah perang Badar.

Pandangan ini didukung riwayat Ibnu Ishaq 
-melalui 

sanad yang

hasan- dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kemudian berhasil

menimpakan kekalahan pada kaum Quraisy pada perang Badar, maka

beliau SAW mengumpulkan orang-orang Yahudi di pasar bani

Qainuqa' dan berkata kepada mereka, 'Wahai Yahudi, masuklah Islam

sebelum kalian ditimpa apa yang menimpa kaum Quraisy pada perang

Badar'. Mereka berkata, 'Sesungguhnya mereka tidak tahu berperang.

Sekiranya engkau memerangi kami, niscaya engkau akan mengetahui

bahwa kamilah laki-laki sejati'. Maka Allah menrrunkan firman-Nya
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dalam suralr Aali Imraan [3] ayat 12-13, 0;#ii t t!tt- r* u*,!
6?i:t !,,8 C,ry 46, * Ci;-ri fi ilg n.3*l',*; g il
drti4 ct-tr,J i,r lu,; i:*"f-1?rti /, eti'&;E;;ils
1&itr (Katotranlah kepada orang-orang yang kafir: "Kamu pasti aknn

dilcalahkan [di dunia inrJ dan akan digiring kc dalam neraka

Jahannam. Dan itulah tempat yang seburuk-burttknya".
Sesungguhnya telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang
telah bertemu [bertempurJ. Segolongan berperong di jalan Allah dan

[segolonganJ yang lain kafir yang dengan mata leepala melihat

[seakan-akanJ orang-orang muslimin dua kali jumlah mereka. Allah
menguatknn dengan bantuan-Nya siapa yang dikehendaki-Nya.
Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-
orangyang mempunyai mata hati.').

Al Hakim mengeluarkan pendapat yang cukup ganjil batrwa
pengusiran bani Qainuqa' dan bani Nadhir terjadi pada satu masa.

Namun, apa yang dikemukakannya tidak tepat. Sebab pengusiran bani
Nadhir terjadi 6 bulan sesudah perang Badar berdasarkan pendapat

Urwah, atau terjadi dalam waktu cukup lama sesudah perang Badar
menurut pendapat Ibnu Ishaq, sebagaimana yang telatr dikemukakan.

Kedua, hadits Ibnu Abbas tentang sebab penamium surah Al
Hasyr sebagai surah An-Nadhir, yaitu karena surah yang dimaksud
turun berkenaan dengan mereka.

Ad-Dawudi berkat4 "seakan-akan Ibnu Abbas tidak menyukai
bila dinamakan surah Al Hasyr, agar tidak timbul dugaan bila yang
dimaksud 'Al Hasyr' adalah kebangkitan pada hari kiamat. Atau
karena kata itu masih bersifat global, maka dia tidak suka
menisbatkannya kepada sesuatu yang tidak diketahui dengan pasti."
Sementara dalam riwayat Ibnu Mardawaih dari jalur lain dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Surah Al Hasyr turun berkenaan dengan bani
Nadhir. Didalamnya Allah menyebutkan siksaan yang menimpa
mereka."
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Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Al Hasan bin Mu&ik,
dari Yahya bin Hammad, dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, dari Sa'id

bin Jubair. Semua periwayat menukil dengan kata 'Al Hasan bin

Mudrik'. Namun, dalam salatr satu naskatr tertulis 'Ishaq' sebagai

ganti 'Hasan', tapi ini tidak benar.

F*f ii|ti (Diriwayatknn juga oleh Husyaim...).Jalur ini

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang tafsir sebagaimana yang akan disebutkan.

Ketiga, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan dari Abdullah

bin Abu Al Aswad, dari Mu'tamir, dari bapaknya, yakni Sulaiman At-
Taimi.

or,aJ,-tr Ft ^iiiitr fu'.4.W-Szlt o,€ @aki-taki

menjadikan beberapa pohon latrma untuk Nabi SAW). Hadits ini
sudah disebutkan dengan sanad yang sama dalam pembahasan tentang

seperlima rampasan perang. Pada awal perang bani Quraizhah akan

disebutkan dengan redaksi yang lebih lengkap. Adapun kalimat, .rt31i

'# \;U.i it,.. (Maka sesudah itu beliau mengembalikan kepada

mereka), dalam riwayat lain disebutkan,l'jjbi t:i* tj (Apa yang

s ebelumnya merekn beriknn kepadanya).

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Al lklil, dai hadits Ummu

Al Ala', dia berkata, 'itt :.>zt,'e il )bfij*t y to' ,* H' i,i

C .ri<Jr q y !i 6 ..J6 oi7+:tt'oki ,P ?ttt 
"$i 

;'€,9. i:;i '#t

ii' tjlr6?v ,&t*?t"r*ati'#i oti,€,tirtl,J(:a (Nabi sAIl

bersabda kepada knum Anshar ketika menaklukkan bani Nadhir,
'Jika kalian mau, aku akan membagikan diantara kalian apa yang

diberikan Allah sebagai fai' untuk kalian, dan knum muslimin tetap

sebagaimana keadaan mereka pada lalian, dalam hal tempat tinggal
dan harta benda kalian, dan jika kalian mal4 aku akan

memberikannya kepada mereka, dan mereka keluar dari

[tanggunganJ kamu' . Maka mereka memilih yang kedua).
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Keempot, hadits Ibnu Umar tentang pembakaran kebun kurma
bani Nadhir.

#t I,F *t ybt ,b lt l;",rOy ryasutuilah SAW

membalar pohon latrma bani Nadhi). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan, Ht )*i (Pohon Kurma Nadhi).

'r;Jt * (a adalah Buwairah). Kata 'buwairah'adalah bentuk

tashghir (diminutive), artinya lubang. Namun, yang dimaksud
ditempat ini adalatr tempat terkenal antara Madinatr dan Taima'.
Letaknya diaratr kiblat masjid Quba' ke aratr barat. Tempat ini juga
biasa dinamakan'Buwailah'.

*.||A*i v (Apa saia yang kamu tebang dari pohon lrurma).

Al-Liinah adalah salah satu jenis kurma. As-Suhaili berkata,
'?enyebutan jenis kurrra ini secara spesifik merupakan isyarat bahwa
pepohonan milik musuh yang boleh ditebang hanyalah yang bukan
untuk makanan pokok. Sebab kurma yang menjadi makanan pokok
masyarakat saat itu hanyalatr Ajwah dan Burni, bukan Linatr.

Dalam l<ttab Al Jami' disebutkan, "Al-Liinah adalah kurma.
Namun, sebagian me,ngatakan ad-dufl (pohon yang bunganya seperti
mawar). Dari Al Farra' disebutkan, 'segala jenis kurma selain Ajwatr
disebut Linah'."

Riwayat kedua hadits ini dinukil dari Ishaq, dari Habban, dari
Juwairiyah bin Asma', dari Nafi', dari Ibnu Umar. Habban yang
dimaksud adalah Ibnu Hilal. Sementara Ishaq (periwayat dari Habban)
adalah Ibnu Rahawaih.

'€f ,i.:t? & is65 :*26'i.'obii-qi (Hassan bin Tsabit

berkata, "Dan telah hina para pemuka bani Lu'ay). Demikian yang
dinukil kebanyakan periwayat. Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan 04 (Sungguh telah hina). Namun, kata .dan, serta

'sungguh' tidak tercantum dalam riwayat Al Ismaili. Hanya saja Al
Hassan berkata demikian sebagai pelecehan terhadap kaum euraisy.
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Karena merekalah yang telah memperdaya bani Nadhir untuk
melanggar perjanjian, memerintahkan untuk menentang Nabi SAW,
dan menjanjikan bantuan bila Nabi SAW menyerang mereka.

,y1;i'n.i$ ,fi U.e6 (Maka dijawab oleh Abu Sufuan bin At

Harits). Yakni Ibnu Abdul Muththalib. Dia adalah paman Nabi SAW.
Saat itu dia belum masuk Islam, tetapi kemudian memeluk Islam saat

pembebasan kota Makkah, lalu ikut Nabi SAW dalam perang Hunain.
Ibrahim bin Al Mundzir menyebutkan bahwa namanya adalah Al
Mughirah. Namun, Ibnu Qutaibah menegaskan bahwa Al Mughirah
adalah saudara Abu Suffan. Pendapat Ibnu Qutaibah ini pula yang

dipilih Ibnu Abdil Bar dan As-Suhaili.

24Q t:f iJA' (Engknu akan mengetahui siapa diantara kita

yang jauh). Yakni jauh atau terusir. Penisbatan bait-bait syair ini
kepada Hassan bin Tsabit dan penisbatan jawabannya kepada Abu
Suffan bin Al Harits merupakan pandangan yang masyhur, seperti
yang tercantum dalam l<ttab Ash-Shahih, dan sebagiannya dalam
riwayat Imam Muslim.

Namun, menurut syaikh para guru kami Abu Al Fath bin Sayyid
An-Nas dalam kitabnya Uyun Al Atsar, dari Abu Amr bin Asy-
Syaibani, bahwa yang mengucapkan 'dan hina pila pemuka bani
Lu'ay' adalah Abu SuSan bin Al Harits, dan yang diucapkannya

adalah "f (mulia) bukan Ob (hina). Sedangkan yang menjawab dengan

ucapan, *'rtU.t hr irif (semoga A.llah melanggengkan perbuatan

itu) adalah Hassan. Dia berkata, "Ini lebih tepat dibanding riwayat
yang tercantum dalam Shahih Bukhari." Namun, dia tidak
menyebutkan landasannya dalam mengunggulkan hal itu. padahal

yang tampak, riwayat dalam kitab Ash-Shahih justru lebih shahih.

Sebab orang-orang Quraisy senantiasa memberi dukungan kepada
semua yang memusuhi Nabi SAW seraya menjanjikan kemenangan

dan bantuan. Ketika bani Nadhir mendapatkan kekalahan sebagaimana
yang terjadi, maka Hassan mengucapkan bait-bait syair tersebut, demi
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melecehkan kaum Quraisy -khususnya 
bani Lu'ay- yang telatr

membiarkan satrabat-satrabat mereka.

Menurut Ibnu Ishaq, Hassan mengucapkan bait-bait sya'ir
tersebut ketika perang bani Quraizhah, dan penyebutan bani Nadhir di
tempat ini hanya sebagai perluasan kandungannya. Bait-bait lainnya
yang digubatr oleh Hassan adalatr:

Ketahuilah wahai Sa'ad, Sa'ad bani Mu'adz,

apa yang dilakukan Quraizhah dan Nadhir.

Lalu di dalamnya disebutkan:

Sungguh yang mulia Abu Habbab berkata....

Biarl<an bani Qainuqa' dan jangan usir mereka.

Pada bagian awalnya disebutkan:

Kaum yang menolong Quraisy mengundurkan diri,

tak ada di negeri mereka penolong bagi mereka.

Merelea diberi Al Kitab lalu menyia-nyiakannya,

Merekn buta terhadap Taurat.

Kalian kafir terhadap Al Qur'an, padahal sungguh kalian telah
menemukan,

pembenaran yang dikatakan pemberi peringatan.

Dalam jawaban Abu Suffan bin Al Harits 'engkau akan tahu
mana negeri kami yang berbahaya'mengunggulkan keterangan dalam
kitab Shahift. Sebab negeri bani Nadhir berdekatan dengan negeri
kaum Anshar. Apabila dihancurkan maka akan membawa dampak
negatif bagi negeri sekitarnya. Berbeda dengan negeri kaum euraisy
yang letaknya sangat jauh sehingga kehancurannya tidak memberi
pengaruh apa-apa. Sesungguhnya Abu Suffan hendak mengatakan;
Negeri bani Nadhir telah hancur, dan kehancurannya akan
membahayakan negeri tetangganya, sementara negeri kamulah yang
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bertetangga dengannya dan akan merasakan dampak kehancurannya,

bukan negeri kami.

Pengertian seperti ini tidak mungkin disimpulkan dari bait sya'ir
tersebut bila dikatakan yang mengucapkannya adalatr Al Hassan.

Kalaupun bisa akan terkesan dipaksakan, yaitu dikatakan;

Sesungguhnya kehancuran akan meluas dari bani Nadhir ke Makkah

sehingga mereka memiliki kepentingan padanya. Apabila negeri bani

Nadhir binasa niscaya akan membahayakan mereka. Berbeda halnya

dengan Madinah yang tidak membutuhkan bani Nadhir, karena

memiliki negeri-negeri lain seperti Khaibar dan selainnya.

Bila dipahami demikian, maka mungkin sedikit memiliki dasar.

Namun, bila terdapat pertentangan maka keterangan dalam kitab

Shahih harus lebih dikedepankan.

Mungkin juga 
-jika yang dikatakan Abu Amr Asy-Syaibani

terbukti akurat- bahwa Abu Suffan Al Harits merangkum dalam
jawabannya satu bait di antara syair Hassan bin Tsabit, lalu dia

merubah syairnya. Ketika Hassan berkata, 'Dan kehinaan bagi
pemuka bani Lu'ay', maka Abu Suffan mengubahnya dengan berkata,

'Dan kemuliaan bagi pemuka bani Lu'ay'. Ini adalah perbuatan yang

diperbolehkan.

Seakan-akan mereka yang mengingkarinya merasa mustahil bila
Abu Suffan bin Al Harits memohon kebinasaan negeri kafir,
sebagaimana termuat dalam perkataannya, 'Semoga Allah
melanggengkan perbuatan itu'. Untuk menjawab anggapan ini
dikatakan meski mereka sama-sama kafir, tetapi permusuhan

keagamaan tetap ada diantara mereka, sebagaimana halnya perbedaan

antara Ahli Kitab dan penyembah berhala. Disamping itu
perkataannya, 'Bakarlah segala pelosoknya dengan api', maksudnya

adalah pelosok Madinah, maka berarti ia sebagai permohonan

kecelakaan bagi kaum muslimin pula.
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Ka'ab bin Malik ketika menuturkan kisah itu juga mengutip
syair dengan sajak dan periwayat yang sama. Hal ini disebutkan oleh
Ibnu Ishaq. Adapun bagran awalnya:

Sungguh pengkhianatannya telah mendapatknn kebinasaan,

begitulah masa senantiasa berputar.

Di dalamnya dikatakan juga:

Berangkatlah dari mereka Ka'ab dengan tergelimpang.

Disaat kematiannya An-Nadhir juga mengalami kehinaan.

Dia hendak menyitir kematian Ka'ab bin Al Asyraf yang akan
disebutkan sesudah ini.

Lalu di dalamnya disebutkan:

Mereka merasakan kesengsaraan akibat urusan mereka,

untuk setiap tiga orang mereka satu unta.

Mereka diusir menyusul nasib bani Qainuqa',

merelrn pun meninggalkan pohon kurma dan rumah-rumah.
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4033. Dari Az-Ztthi, dia berkata: Malik bin Aus bin Al

Hadatsan An-Nashri mengabarkan kepadaku, sesungguhnp Umar bin
Khaththab RA memangglnya, tiba-tiba datang pengawalnya, Yarfa'
sarnbil berkata, *Apakah engkau berkenan mengizinkan Utsman,
Abdurratrman, Az-Zubair, dan Sa'ad?" Dia berkata, "Baiklah, suruh

mereka masuk." Dia tinggal beberapa saat kemudian datang dan

berkat4 "Apakah engkau berkenan mengizinkan Abbas dan AIi?" Dia
menjawab, "Baiklah." Ketika keduanya masuk, Abbas berkata,

"Wahai Amirul mukminin, pufuskanlah antara aku dengan orang ini."
Saat itu keduanya berperkara tentang harta fai' yang diberikan Allah
kepada Rasul-Nya dari bani Nadhir. Maka Ali dan Abbas saling

mencela. Mereka yang ada di tempat itu berkata, "Watrai Amirul
Mukminin, pufuskan antara keduanya, dan istirahatkan (tenangkan)

salatr satu dari keduanya dari yang lainnya." Umar berkata,
"Perlahanlah, aku memohon kepada kalian atas nama Allah yang

dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, apakah kamu mengetahui

batrwa Rasulullah bersabda, 'Kami tidak diwarisi, apa yang knmi
tinggalkan adalah sedeknh', dan yang beliau maksudkan adalah

dirinya sendiri?" Mereka menjawab, "sungguh beliau telah
mengucapkan hal itu." IJmar menghadap kepada Abbas dan Ali, lalu
berkata, "Aku memohon kepada kalian berdua atas nama Allah,
apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telatr mengucapkannya?"
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Keduanya berkata, "Benar!" dia berkata, "Sungguh aku akan

menceritakan kepada kalian tentang urusan ini. Allah mengkhususkan

untuk Rasul-Nya dalam harta fai' ini, sesuatu yang tidak diberikan-

Nya kepada seseorang, selain beliau SAW. Allah berfrman, 'Dan

apa-apa yang diberikan Allah (berupa fai') kepada Rasul-Nya dari

mereka, tanpa kamu kerahkan padanya pasukan berkuda maupun

pejalan kaki 
-hirrgga 

firman-Nya- Maha Kuasa' (Qs. Al Hasyr

[59]: 6) Maka hal ini khusus bagi Rasulullah SAW. Kemudian, demi

Allah, beliau tidak menguasainya tanpa menyertakan kamu, dan tidak

mengutamakan untuk dirinya sendiri atas kamu. Sungguh beliau telah

memberikannya kepada kamu dan membagikannya diantara kamu

hingga tersisa harta ini. Maka Rasulullah memberikan kepada istri-
istrinya nafkah satu tahun dari harta ini. Kemudian Beliau mengambil

yang tersisa dan memanfaatkannya sesuai pemanfaatan harta Allah.
Rasulullah mengerjakan demikian sepanjang hidupnya, kemudian

beliau wafat dan Abu Bakar berkata, 'Aku adalah wali Rasulullah

SAW. Maka Abu Bakar mengambilnya dan melaksanakan

sebagaimana yarLg dilakukan Rasulullah SAW', dan kamu saat itu

-{ia menghadap kepada Ali dan Abbas lalu berkata- kalian ingat

bahwa Abu Bakar melakukan seperti yang kamu katakan. Allah
mengetahui, sungguh dia jujur dan benar dalam perbuatannya, baik,

lurus, dan mengikuti kebenaran. Kemudian Allah mewafatkan Abu
Bakar dan aku berkata, 'Aku wali Rasulullah dan Abu Bakar. Aku pun

mengambil harta itu selama dua tahun pemerintahanku'. Aku
melaksanakan apa yang dike{akan Rasulullah dan Abu Bakar. Allah
mengetahui bahwa aku adalah jujur, baik, lurus, dan mengikuti

kebenaran. Kemudian kalian berdua datang kepadaku, kalimat kalian

adalah satu dan urusan kalian adalah sama. Engkau datang kepadaku

-yakni Abbas- dan aku berkata kepada kalian berdua;

'Sesungguhnya Rasulullah bersabda,'Kami tidak diwarisi, apa yang

kami tinggalkan adalah sedekah'. Ketika timbul pikiranku untuk

menyerahkanrrya kepada kalian berdua, maka aku berkata, 'Jika kalian

berdua menghendaki, aku akan menyerahkannya kepada kalian

berdua, dengan syarat kalian memiliki pe{anjian Allah dan ikatan-
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Nya, agar kalian berdua mengerjakan apa yang dikerjakan Rasulullah

SAW, Abu Bakar, dan apa yang aku lakukan sejak aku memimpin.
Jika tidak demikian, maka janganlatr kalian berbicara denganku
(dalam masalah itu)'. Maka kalian berdua berkata, 'Serahkanlah ia
kepada kami, dan aku pun menyerahkannya kepada kalian'. Apakah
kalian berdua hendak mencari dariku keputusan selain ini? Demi
Allatt yang dengan izin-Nya langit dan bumi tegak, aku tidak akan

menetapkan tentangnya suatu keputusan selain itu hingga hari kiamat.

Jika kalian berdua tidak mampu mengurusnya, maka hendaklah kalian
menyeratrkannya kembali kepadaku. Sungguh aku akan mencukupi
kalian padanya."
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4034. Dia berkata: Aku menceritakan hadits ini kepada Urwah

bin Az-Znbair, maka dia berkata, Malik bin Uwais benar, aku
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mendengar Aisyah RA (istri Nabi SAW) berkata, "Istri-istri Nabi

SAW mengutus Utsman kepada Abu Bakar meminta bagian mereka

yang seperdelapan dari harta fai' yang diberikan Allah kepada Rasul-

Nya. Maka aku pun menolak mereka, dan aku berkata kepada mereka,

'Tidakkah kalian takut kepada Allah? Apakah kalian belum

mengetahui bahwa Nabi SAW bersabda, "Kami tidak diwarisi, apa

yang kami tinggalkan adalah sedekah" ---dan maksudnya adalah

dirinya sendiri- sesungguhnya ini adalah sedekah yang dimakan

keluarga Muhammad SAW dari harta ini. Maka istri-istri Nabi SAW

berhenti pada apa yang aku kabarkan kepada keduanya." Dia berkata,

"Maka ini adalah sedekah ditangan Ali, Ali mencegah Abbas namun

dia mengalahkannya, kemudian ia berada di tangan Hassan bin Ali,
kemudian di tangan Husain bin Ali, kemudian di tangan Ali bin

Husain dan Hasan bin Hasan, keduanya saling bergantian, kemudian

di tangan Zaid brn Hasan, dan sesungguhnya ia adalah sedekah

Rasulullah SAW."
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4035. Daf, Az-Zuhri, dari Urwah, dari Aisyah, "Sesungguhnya

Fathimah AS dan Abbas datang kepada Abu Bakar niencari warisan

keduanya; (yaitu) tanahnya dari Fadak, dan bagiannya dari Khaibar."
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sedekah', hanya saja keluarga Muhammad makan dari harta ini. Demi
Allah, kerabat Rasulullatr SAW lebih aku sukai untuk disarnbung
daripada kerabatku'."

Keterangan Hadits:

Kelima, hadits Malik bin Aus bin Al Hadatsan dari Umar.
Didalamnya terdapat kisatr perseteruan antara Abbas dan Ali
dihadapan Umar. Maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada

kalimat, 'Keduanya berseteru tentang harta fai' dari bani An-Nadhir
yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya'.

Keenam, hadits Aisyatr RA yang semakna dengan hadits di atas.

Adapun yang mengucapkan, rer{ku menceritakan hadits ini kepada
IJrwah", adalah Az-Zuhi, dan dinukil dengan sanad yang mauhul
melalui jalur tersebut, yang telah saya jelaskan bersama hadits Malik
bin Aus pada pernbatrasan tentang bagran seperlima harta rampasan
perang.

Ketujuh, hadits Abu Bakar Ash-Shiddiq yang juga telah dibatras
pada bagian awal pembatrasan tentang bagran seperlima rampasan
perang disertai tarnbahan. Lalu ditempat ini terdapat tambahan dari
perkataan Abu Bakar, "Derni Allah, kerabat Rasulullah SAW lebih
aku sukai untuk aku sarnbung daripada kerabatku." Secara zhahir,
konteks kalimat ini adalah perkataan periwayat yang disisipkan dalam
hadits, lalu hal itu dijelaskan Al Ismaili dengan lafazh,..r{ku Bakar
bertasyahud lalu memuji Allah serta menyanjung-Nya. Kemudian dia
berkata, 'Amma ba'du, derni Allah, kerabat Rasulullah SAW lebih
aku sukai untuk aku sambung daripada kerabatku'." Abu Bakar
berkata demikian sebagai alasan atas sikapnya yang tidak mau
membagi harta fai' yang diberikan Allatr kepada Rasulullatr. Bahwa
perbuatannya ini tidak berkonsekuensi dirinya tidak akan
menyambung kekerabatan dengan mereka dari jalur lain. Kesimpulan
dari perkataannya; Kerabat seseorang hendaknya lebih dia
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kedepankan dalam berbuat baik, kecuali bila bertentangan dengan

kepentingan lain yang lebih utama.

15. Pembunuhan Ka'ab bin Al AsYraf
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4037. Dari Amr, aku mendengar Jabir bin Abdullah RA berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "siapakah yang menangani Ka'ab bin Al
Asyrafl Sesungguhnya dia telah menyakiti Allah dan Rasul-Nya."

Muhammad bin Maslamatr berdiri dan berkatq "Wahai Rasulullah,

engkau suka aku membunuhnya?" Beliau menjawab, "Ya!" Dia
berkata, "Izinkan kepadaku unfuk mengatakan sesuafu." Beliau

bersabda, "Katakanlaht" Muhammad bin Maslamah datang

kepadanya dan berkata, "sesunggulurya laki-laki ini telah meminta

sedekah kepada kami, dan sungguh dia telah membuat kami

kewalahan. Sesungguhnya aku datang kepadamu untuk berutang

kepadamu." Dia berkata, "Itu juga -demi Allah- kalian akan bosan

kepadanya." Dia berkata, "sungguh kami telatr mengikutinya, maka

kami tidak suka meninggalkannya, hingga kami melihat bagaimana
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urusannya nanti akan berakhir. Kami menginginkan agar engkau

memberi utang kepada kami satu atau dua wasaq." 
-Ishaqmenceritakan kepada kami berkali-kali, tetapi tidak menyebut satu

atau dua wasaq. Aku berkata kepadanya, "Apakah ada satu atau dua

wasaq?" Dia menjawab, "Aku kira ada (ika hanya) satu atau dua
w&saq."- Dia berkata, "Baiklah, namun berikan gadai kepadaku."
Mereka menjawab, "Apakah yang engkau inginkan?" Dia berkata,

"Gadaikan kepadaku wanita-wanita kalian." Mereka berkata,
"Bagaimana kami akan menggadaikan kepadamu wanita-wanita kami
sedangkan engkau adalah orang Arab paling tampan?" Dia berkata,
"Gadaikan kepadaku anak-anak kalian." Mereka berkata, "Bagaimana
kami menggadaikan kepadamu anak-anak kami sehingga salah
seorang mereka mencela dan berkata, 'Digadai dengan satu atau dua
wasaq'. Ini adalah perkara yang memalukan bagi kami. Akan tetapi
kami akan menggadaikan kepadamu La'mah." Sufyan berkata,
"Maksudnya adalah senjata." Dia berjanji kepadanya untuk
mendatanginya. Lalu dia datang kepadanya pada malam hari bersama
Abu Na'ilah 

-saudara 
susuan Ka'ab- dan dia mengajak mereka ke

dalam benteng. Setelah itu dia turun ke tempat mereka. Istrinya
berkata kepadanya, "Kemana engkau akan keluar pada saat seperti
ini?" Dia menjawab, "sesungguhnya dia adalah Muhammad bin
Maslamah dan saudaraku Abu Na'ilah." Selain Amr berkata, "Istrinya
berkata, 'Aku mendengar suara yang seakan-akan darah menetes
darinya'." Dia menjawab, "sesungguhnya dia hanyalah saudaraku
Muhammad bin Maslamah dan saudara susuanku Abu Na'ilah.
Sungguh orang terhormat jika dipanggil untuk ditikam di malam hari
niscaya akan menyambutnya." Dia (periwayat) berkata, 'Muhammad
bin Maslamah memasukkan dua laki-laki bersamanya."-Dikatakan
kepada Sufoan, "Apakah Amr menyebutkan nama mereka?" Dia
menjawab, "Dia menyebut nama sebagian mereka." Amr berkata,
"Dua laki-laki datang bersamanya." Sementara selain Amr berkata,
"Abu Abs bin Jabr, Al Harits bin Aus, dan Abbad bin Bisyr.', Amr
berkata, "Dia datang dengan dua laki-laki dan berkata, 'sesungguhnya
aku akan meraih rambut kepalanya dan menciumya'. Jika kamu
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melihatku telah berhasil menguasai kepalany4 maka mendekatlah dan

tebaslatr dia'. Suatu kali dia berkata, 'Kemudian aku akan memberi

kesempatan ke,pada kalian untuk menciumnya'. Dia pun turun kepada

mereka dan menyebar darinya iroma minyak wang. Dia berkata,

'Aku tidak pemah mencium aroma seperti malam ini', maksudnya

yang lebih wand." Selain Amr berkata, "Dia berkat4 'Padaku wanita

yang paling senang memakai wangian di antara wanita-wanita Arab

dan paling sempuma di kalangan Arab'." Amr berkata, "Dia berkata,

'Apakah engkau mengizinkan kepadaku untuk mencium kepalamu?'

Dia menjawab, 'Ya!' Maka dia menciumnya. Kemudian dia memberi

kesempatan kepada sahabat-sahabatnya untuk menciumnya. Setelah

itu, dia berkata, 'Apakah engkau mengizinkan kepadaku?' Dia

menjawab, 'Ya!' Ketika telah berhasil menguasainya dia berkata,

'Mendekatlah!' Maka mereka membunuhnya. Kemudian mereka

datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepada beliau."

Keteranean Hadits:

(Bab Pembunuhan Ka'ab bin Al Atyrafl.Yaitu Ka'ab bin Al
Ary*f, seorang Yatrudi. Ibnu Ishaq dan selainnya berkata, "Dia
adalatr orang Arab, berasal dari bani Nabhan yang merupakan marga

suku Thai'. Bapaknya berutang daratr pada masa jahiliyah. Maka dia

datang ke Madinah dan bersekutu dengan bani Nadhir dan berhasil

menjadi orang mulia diantara mereka. Dia sempat menikah dengan

Uqailatr binti Abi Al Haqiq, dan dari pemikatran ini lahir seorang anak

yang diberi nama Ka'ab. Dia memiliki kedudukan dan pengaruh. Dia
mencemooh kaum muslimin sesudah perang Badar. Lalu dia keluar
menuju Makkah dan singgah pada Ibnu Wada'ah As-Sahmi, bapak

daripada Al Muththalib. Akhirnya, dia dilecehkan oleh Hassan bin
Tsabit lewat syairnya dan juga istrinya Atikah binti Usaid bin Abi Al
Ish bin Umayyah. Hal ini membuatnya tidak betah dan keluar

Makkah. Setelatr keluar dari Makkah, Ka'ab pergi ke Madinah dan

mulai menggoda wanita-wanita kaum muslimin, hingga mengganggu

mereka."
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Abu Daud dan At-Tirmidzi meriwayatkan dai Az-Ztthi, dari

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dari bapaknya, 'of

3k * e'-fi-3 *'t f ll' ..,l* C, fr"0€1,rVtt' o€ o';ttG:-,;r,

,,2 l' !";'r'rrru .:b\ri r4sii n-:',st e: *iio h' e',;t'os't ,f"j
,.si'li l-ai ',ra:..it i)i'l o; #ry irpt o'isi ,:n1;'.t'z,lt.'*i:" n'

4t ;t itsf y Lf|oi !;tt U |# ,;.1 ili u,o*x:il i';tkr 7'6

6;;11.b,t',"*"'oi sr;f i.'r; *t y 1o' & (sesungguhnya Ka'ab

bin Al Asyraf adalah seorang penya'ir. Dia biasa menghina

Rasulullah SAW dan memotivasi orang-orang kafir Quraisy untuk

melalettkannya. Disaat Nabi SAW sampai di Madinah, pendudulorya

bercampur baur (heterogen). Maka Rasulullah SAW bermal<sud

berdamai dengan mereka. Namun, orang'orang Yahudi dan orang-

orang musyrik menyakiti kaum muslimin dengan sangat dahsyat. Tapi

Allah memerintahkan Rasul-Nya dan kaum muslimin agar bersabar.

Ketika Ka'ab tidak mau berhenti mengganggu beliau SAW. Maka

Rasulullah memerintahkan Sa'ad bin Mu'adz agar mengutus satu

kelompok untuk membunuhnya). Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa

kematian Sa'ad terjadi pada bulan Rabi'ul Awal tahun ke-3 H.

):*'4j 6lmr berkata). Dia adalah Amr bin Dinar. Demikian

yang disebutkan di tempat ini dan riwayat Qutaibah da4i Suffan dalam

pembahasan tentang jihad. Sementara dalam riwayat Abu Nu'aim dari

jalur Al Humaidi dari Sufoan disebutkan, "Amr menceritakan kepada

kami."

tjr3lr i f.4,, gtapakah yang akan menangani Ka'ab bin

Al AsyraJ?). Maksudnya, siapakah yang bersedia membunuhnya?

ti t., 1.'d;)i Irt d;ST (Menyakiti Allah dan Rasul-Nya). Dalam riwayat

Muhammad bin Matrmud bin Muhammad bin Maslamah dari Jabir

yang dikutip Al Hakim dalam kitab All&/i/ disebutk*, l*}tii'rit
#-#t ,sijii 1Su"gg"h dia telah menyakiti kita dengan sya'irnya dan
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menguatkan kaum musyrikin). Ibnu A'idz meriwayatkan dari jalur Al
Kalbi bahwa Ka'ab Al Asyraf datang kepada kaum musyrikin Quraisy
dan bersekutu dengan mereka didekat kain Ka'bah untuk memerangi

kaum muslimin. Dari jalur Abu Aswad dari Urwah disebutkan, og '^fi

# pf W ajll ,1l4=ll q/ ,-e*--l rJE J-.dU P) y drl .,I, dt f+-
:*i ya, ,p 4,'$ ffi: 'jd i1.; g-ti1 6s;i t3i-si :'i tti6 fi,
9,:*$iLt'r3'^tti i?\i ;urA ;,, (Dia biasa mencela Nabi SAW dan

kaum muslimin serta memotivasi Quraisy agar menyerang kaum

muslimin. Ketika datang kepada Quraisy, dia berkata kepada mereka,

'Apaknh agama kami yang lebih lurus ataukah agama Muhammad?'
Mereka menjawab, 'Agama l<nlian'. Maka Nabi SAW bersabda,
'Siapakah yang aknn menangani (membunuh) Ibnu Al Asyraf untuk

kami? Sesungguhnya dia telah mengumumknn permusuhan dengan

kami'.).

Kemudian saya temukan dalam Fawa'id Abdullah bin Ishak Al
Khurasani, dari riwayat mursal Ikrimah dengan sanad yang lemah
tentang sebab lain pembunuhan Ka'ab bin Al Asyraf, yaitu dia
membuat makanan dan sepakat dengan sejumlah orang-orang Yahudi
untuk mengundang Nabi SAW menghadiri perjamuan, jika hadir
maka mereka disuruh membunuhnya. Kemudian dia mengundang
Nabi SAW, dan beliau datang bersama para sahabatnya, tetapi Jibril
memberitahu apa yang mereka rencanakan setelah beliau duduk.
Maka Nabi SAW berdiri dan ditutupi oleh Jibril dengan sayapnya, lalu
keluar. Ketika mereka kehilangan Nabi SAW, maka mereka pun
berpecah belah. Saat itulah beliau berkata, "Siapa yang suka rela
membunuh Ka'ab?" Namun, ada kemungkinan perbedaan versi
riwayat ini dipadukan dengan mengatakan bahwa sebab

pembunuhannya ada beberapa faktor.

si.ii( 'oi'4 
), ln";6- ;J$i'a;jx;'r:$ ?tii (Muhammad bin

Maslamah berkata, "Wahai Rasulullah SAW, apakah engkau suka alat

membunuhnya? "). Dalam riwayat mursal Ikrimatr disebutkan,]Ji
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,),V 
'$'z;lX ;.'i'i ltttuhammad bin Maslamah berkata, 'Dia adalah

pamanlu dari pihak ibu'.).

gji 'i,i @eliau bersabda, "Ya!"). Dalam riwayat Muhammad

bin Matrmud, beliau bersabda, 'Lj'c,Jt (Engluu yang menanganinya).

Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, r4lb oi;6'O1r6i6 i6
(Beliau bersabda, 'Lakuftanlah iikn engftau mampu untuk

melakukannya'.). Dalam riwayat Urwah disebutkan, It ipt'e'i
"ur--,'J,i ,:UJ;j'i.'r:j,) jli ;*t * nt ;1e lnasulullah sAW diam.

Maka Muhammad bin Maslamah berkata, 'Orang diam artinya

setuju'.). Pernyataan senada dinukil juga oleh Simawaih dalam

kitabnya Al Fawa'id. Kalau riwayat ini benar, maka ada kemungkinan

awalnya beliau sAw diam dan kemudian memberi izin kepadanya.

Sebab dalam riwayat Urwatr juga disebutkan, "Beliau SAW bersabda

kepadanya, ,'i Jutijirlijri ,lr;i i.'r; ::c3 r?;nJs'.^ty"ri U? Lr

Jttb'.3li-].,,J';i'it:,i ,i+; 4|;t'et*tj Qt &T (Jitra enstuu 
^ou

melalailrannya, mafta jangan tergesa-gesa hingga bermusyawarah

dengan Sa'ad bin Mu'adz'. Dia bermusyawarah dengan Sa'ad, maka

dia menyarankan, 'Berangkatlah ke tempatnya dan keluhknn

kebutuhan kepadanya. Mintalah agar mengutangkan makanan kepada

kalian'.).

i-j ''Jtt 
.*|:.ji iif ; ili6 (Izinknn kepadaku untuk mengataknn

sesuatu. Beliau bersabda, "Katakanlah! "). Seakan-akan Muhammad

bin Maslamah minta izin kepada beliau SAW untuk merencanakan

sesuatu untuk memperdaya Ka'ab bin Al Asyraf. Atas dasar inilah,

maka Imam Bukhari menyebutkan juga hadits di atas pada bab

"Kedustaan dalam Perang."

Dari redaksi yang dikutip Ibnu Sa'ad diketahui mereka minta

izin untuk mengeluhkan beliau SAW dan mencela pandangannya,

yaitu dalam kalimat, "Beliau berkata kepadany4 'Kedatangan laki-
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laki ini menjadi bencana bagi kita, kita diperangi bangsa Arab, dan

kita dipanah dari satu busur'."

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dengan sanad yang hasan. dari Ibnu

Abbas disebutkan, 'J :?, *. ,)\'& ,;{ *i * ht ;* ;t'oi
'&:*,lFili .1, ,-' ,_{n tryt |Jut$i (Sesungguhnya Nabi SAtr

berjalan bersama merekn ke Baqi' Al Gharqad kemudian melepas

mereka seraya bersabda, 'Berangkntlah atas nama Allah, Ya Allah

tolonglah mereka'.).

/.j}, r.i; iil (Sesungguhnya laki-laki ini). Maksudnya, Nabi

SAW.

U|t* tlJ3*1t (Telah meminta sedeknh kepada knmi). Dalam

riwayat Al Waqidi disebutkan ,'fi\ J'r'n 1',y;i ,it:,tbJt AL pia
minta sedekah kepada kami, sementara kami tidak mendapatkan apa
yang kami makan). Lalu dalam riwayat mursal Ikrimah disebutkan,
'i;lliu,A d, ,zs:,tb)t $.Srri VLi,? s.i u_,rtlut (Mereka berkata,

'Wahai Abu Sa'id, sesungguhnya nabi kami menginginkan sedekah

dari kami, padahal knmi tidak memiliki harta untuk disedekahkan'.).

tJt:b'J-!, (Dia telah membuat kami kewalahan). Kata tersebut

berasal dari kata 'anaa'yang artinya lelah.

, 'ejs 
'jJ (Beliau berkata: Dan juga). Maksudnya, lebih

daripada itu. Hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh lafazh sesudahnya,

"Demi Allah, sungguh kalian akan bosan kepadanya." Dalam riwayat
Al Waqidi disebutkan, qJ-jt J ,,r-;i €6 g?i ,wS g\i6 6f 'oi

*; :J,A ,'o* ut;,3r1'ai:Jit iS6 v;i eo:js-l (Sesungguhnya Ka,ab

berkata kepada Abu Na'ilah, 'Beritahukan kepadaku apa yang ada

dalam hatimu, apakah yang kalian inginknn daripada urusannya?'
Dia menjawab, 'Membiarkannya dan melepasknn diri darinya'. Dia
b erknt a,' Engkau tel ah menggembirakanlat'.).
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:i t"i>'itk-'rs l?'P i* ett, :- fi ir a1 r,l1i;'oi t'11 ui
(*j (Kami menginginkan agar englau mengutangkan satu atau dua

wasaq lrepada kami. Amr menceritalran kepada kami bul<an hanya

satu lrali tanpa menyebut; Satu atau dua wasaq). Orang yang

mengucapkan perkataan tersebut adalatr Ali bin Al Madini. Namun,

hal ini tidak terdapat dalam riwayat Al Humaidi. Sementara dalam

riwayat Urwatr disebutkan , )i-3 l'&tu ;-l ,,;'6 .6ti" ry'o|+lrt
*Q, q y|a|6 Vf btts g'U iJ( 

'Jrt 
.".6,:"1 ,Pi ;r}t ti db ,itsi;;i

(Alcu ingin engkau mengutangkan makanan kepada kami." Dia

bertanya, "Dimana makanan kalian?" Mereka menjawab, "Kami

telah menginfakkannya kepada laki-laki ini dan para sahabatnya-"

Dia berlrata, "Belum tibakah saatnya lralian mengetahui kebatilan

yang lralian berada didalamnya?").

Catatan

Dalam riwayat yang shatrih ini dikatakan bahwa orang yang

mengatakan kalimat itu kepada Ka'ab adalatr Muhammad bin

Maslamah. Sementara Ibnu Ishaq dan pengamat peperangan Nabi

SAW mengatakan bahwa dia adalah Abu Na'ilah. Ad-Dimyathi

mengisyaratkan keunggulan keterangan terakhir. Namun,

kemungkinan masing-masing dari keduanya menguc'apkan hal yang

sama kepada Ka'ab. Karena Abu Na'ilah adalah saudara sepersusuan

Ka'ab. Sedangkan Muhammad bin Maslamah adalah putra saudara

perempuannya (keponakan). Dalam riwayat mursal Ikrimah semuanya

diungkapkan dalam bentuk jamak, yakni 'mereka berkata''

Masih dalam riwayat mursal Ikrimah juga dikatakan, "Izinkan

kami untuk menjelekkanmu agar dia tidak curiga terhadap kami."

Beliau bersabda, "Katal<anlah apa yang kalian inginkan" Masih

dalam riwayat yang sama dikatakan juga, "Dia berkata, 'Adapun

hartaku tidak ada padaku hari ini, akan tetapi aku memiliki kurma'."
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Ibnu A'idz menyebutkan batrwa Sa'ad bin Mu'adz mengutus

Muhammad, putra saudaranya Al Harits bin Aus bin Mu'adz.

,i.#), (Berilcan gadai kepadalat). Yalmi serahkan kepadaku

sesuatu yang akan menjadi barang jaminan atas kurma yang kalian

inginkan.

?:jrr'J-+l'cJlj 6ementara engknu adalah orang Arab yang

paling tampan). Barangkali mereka berkata dernikian untuk

memperolok-oloknya. Meskipun pada dasarnya Ka'ab memang

tampan. Ibnu Sa'ad memberi tambahan dari riwayat mursal lkrimatr,

|L.viil|Y'* :t;r',gii ,:,:thi: \j (Kami tidak percaya kepadamu,

wanita mana yang bisa menahan diri darimu karena ketampananmu).

Dalam riwayat mursal yang telah karni sitir sebelumnya disebutkan,

'r;3r '$'ob ,y:Uti (Sementara engknu laki-laki tampan yang

membuat wanita takjub).

i:l j"lr ,1",lriil. ,lrtt .z;rit |!b:j $t fe*"" tetapi kami akan

menggadaikan La'amah kepadamu. Sufyan berkata, "Yaloi senjata").

Demikian yang dia katakan. Sementara pakar bahasa lainnya

mengatakan, "Maknanya adalah baju besi." Dalam mursal Ikrimah

dikatakan,'n;: :la,9i9^ry t tb>t-'!3':i $i ldt an tetapi

lrami menggadaikan senjata kami kepadamu meski kami mengetahui

sangat membutuhkannya." Dia menjawab, "Baiklah!".). Sementara

dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, i|#'f!-r'f,Ui til Up

C)L.lJu, (Hanya saja mereka mengatakan hal itu agar tidak ada

kecurigaan melihat kedatangan mereka membawa senjata).

*.U A ,6i,j,^t iiai pia datang dimalam hari bersama Abu

Na'ilah). Nama Abu Na'ilah adalah Salakan bin Salamah.

!*')r 46L-ri'o€ j lOio adalah saudara sepersusuannya).

Maksudnya, Abu Na'ilah adalah saudara Ka'ab. Disebutkan juga

batrwa dia adalah sahabat akrab Ka'ab pada masa jatriliyatr. Oleh
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karena itu, Ka'ab tidak curiga sedikitpun kepadanya. Al Waqidi

menyebutkan batrwa Muhammad bin Maslamah juga saudara Ka'ab.

Al Humaidi menanrbatrkan dalam riwayatnya , P z;"1 ryt'ki

-F 'e t?,b (Mereka adalah empat orang, dan Amr hanya

menyebutkan dua diantara mereka). Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa

nama-nama mereka akan disebutkan. Dalam riwayat Al Khurasani

dai mursal Ikrimah disebutkan , Jirii Ly*l' 'i$;i tii y.6t e oe ili
o't-b.:r 6rt-t, ;JG rbr q 6-(Ketika dalam keadaan istirahat siang,

mereka datang kepadanya sambil membawa senjata. Merekn berkata,

'Wahai Abu Sa'id'. Dia meniawab, 'Alru mendengar panggilanmu'.).

'a--{i7'i c iui (Istrinya berknta kepadanya). Aku belum

menemukan keterangan tentang namanya.

i'rJ' : 'F-'ts tf*'*iU'6 ,1fr t',Sei gelain Amr berkata,

"Aku mendengar suara yang seakan-aknn suara darah menetes").

Dalam riwayat Al Kalbi disebutkan, i'i, ,:Ai& ,i'6i'ir1 
^,'r'c.ttA

,-ij5t'{ lU,?; "j\ dl.(ktrinya bergantung kepadanya dan

berkata, 'Tetaplah di tempatmu. Demi Allah, sungguh alcu melihat

warna merah darah disertai suara).

Al Humaidi menjelaskan dalam riwayatnya dari Sufyan, bahwa

yang tidak disebutkan namanya oleh suffan dalam riwayat di atas

adalah Al Absi. Dia mengutipnya dari Ikrimah melalui jalv mursal..

Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ogi- dJ,$ ti.i a o;4
"jlt e zi ,ii tjai g6ri{rp oltt! ,o;iij- e 'S} -/4y 4y
'U66 ;yt;-i 6 u.tr ,tt i! ,*.u t{ iit i;lui .Yilt :* elF 1 ,"*)#

]*i:lr :'*',ryUt'i uiii'i Q4bu Na'ilah memanggilnya dengan

perlahan -dan saat itu Ka'ab belum lama menikah- maka dia

melompat dengan selimutnya. Istrinya memegang ujung selimutnya

dan berknta kepadanya, 'Kamu adalah seorang pejuang, jangan turun
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pada saat ini." Dia berknta, 'Sesungguhnya dia adalah Abu Na'ilah.
Seandainya dia mendapatiku dalam keadaan tidur, makn dia tidak

akan membangunkanku,' istrinya berkata, 'Demi Allah, sesungguhnya

aku mengetahui keburukan dari suaranya).

Dalam mursal Ikrimah disebutkan, 1 b(3rr Ofii ,Uui ":* c-':ei

{it -'#-6}i t;.-!r ilyri ,,5iJlJf (rstrinya memesans

pakaiannya dan berkata, 'Aku mengingatkanmu akan Allah agar tidak

turun menemui mereka. Demi Allah, aku mendengar suara darah
menetes darinya'.).

,b i,S'6 ti* ebltlr,'E- ,/;u-tit; z.;t; i.'r:i,i J:vr ti6
, o'. ..?., o. to n ., to'.',i, o',t, t,,', ao,','7 ot. a.
d-{ gJlrrJt) -fr ,J o* y.t t)}& .* jU.1 r;el*; a.u e'q :1p jtl i{.a+

hU t$': a\1 6"tiau (perawi) berkata, "Muho**od bin Maslamah

memasukkan bersamanya dua laki-laki." -Dikatakan pada Sufyan,
"Apakah Amr menyebutkan nama mereka?" Dia menjawab, "Dia
menyebut nama sebagian mereka." Amr berkata, "Dua laki-laki
datang bersamanya." Sementara selain Amr berkata, "Abu Abs hin
Jabr, Al Harits bin Aus, dan Abbad bin Bisyr"). Aku mengatakan

bahwa dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "Dta berkata, 'Dia
datang kepadanya bersama Abu Na'ilah, Abbad bin Bisyr, Abu Abs
bin Jabr, dan Al Harits bin Mu'adz." Riwayat ini menyisipkan
perkataan periwayat dalam hadits tanpa memberi penjelasan.

Sementara riwayat Ali bin Al Madini tampak menyabutkan secara

terperinci.

Al Harits bin Mu'adz dinisbatkan kepada kakeknya. Nama-
nama mereka disebutkan juga dalam riwayat Ibnu Sa'ad. Atas dasar
ini, maka jumlah mereka ada lima orang. Pandangan ini didukung
perkataan Abbad bin Bisyr dalam syairnya sehubungan dengan kisah
tersebut:

Dia menyerang dengan pedangnya yang terhunus,

makn ia ditebas oleh Abu Abs bin Jabr-
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Allah yang keenam diantara kami,

lrami kembali dengan nibnat dan pertolongan mulia.

Keterangan ini lebih tepat dibanding riwayat Muhammad bin

Mahmud, ..Bersama Muhammad bin Maslamah terdapat Abu Abs bin

Jabr dan Abu 'Atik", tanpa menyebutkan selain mereka. Demikian

juga dalam riwayat mursal Ilcimah, "Bersamanya dua laki-laki

Anshar." Meski demikian, kedua versi ini mungkin dipadukan, batrwa

pada kali pertama mereka masuk dua orang, dan pada kali kedua

mereka masuk lima orang.

'r*'6 :*.,y.g j'f {S"s"nggpt nya aht akan meraih rambutnya

dan menciumnya). Disini terdapat p€Nlggunaan kata qaala (berkata)

dengan arti perbuatan.

Fbf j ,i:; l'6j lSuan kcfika dia berkata, "Aht akan memberi

lresempatan kepada lramu menciumnya'). Yalmi merrberi keleluasaan

kepadamu untuk menciumnya.

.r-i,fr '----s @ro^a minyak wangi). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad

disebutkan, ,r,'h y u-f o€i 1Ou belum lama menilaft). Sernentara

dalam riwayat mursal Ilaimah disebutkan , 'albi'utl:"1-t € o\i rA, $J 6-

. . o1

,+tt € y.#rl (Wahai Abu Sa'id, dekatkan kepalamu lcepadaht

supaya alcu menciumnya, dan alu mengusap matd dan wajahlat

dengannya).

q:rjjlr'J-5f, q:jt nr'*bi q.b (Padaku wanita Arab yang

sangat sulra memakai wangian dan paling sempurna). Dalam riwayat

Al Ashili disebutkan, 'S:*t 
Qtating cantik) sebagai ganti "paling

sempuma", dan versi ini lebih tepat. Dalam riwayat mursal Ikrimah,

"Dia berkata, 'Ini adalatr wangian ufilmu Fulan'," yakni istrinya

sendiri. Sementara dalam riwayat Al Waqidi disebutkan, "Ka'ab

mengenakan minyak rambut kesturi yang sangat tajam aromanya

hingga mengental pada pelipisnya." Lalu dalam riwayat lain
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,Ni j ,i:ri;rtt frl+3'i.6,bt ftar ilt ,J j:J oSAr',;k og. o:'esa 4tk

disebutkan, yiillt 9'bl q*t (Padalru pemimpin Arab yang paling

senang mengenaknn minyak wangi). Tapi lafazh 'sayyid' (pemimpin)

di sini adalah perubahan dari kata 'nisaa' (wanita). Kalaupun riwayat

ini akurat maka maknanya adalah "Padaku wanita pemimpin Arab

yang sangat senang memakai minyak wangl."

it?6'pi y to' ,,t; 'olr r:;i i tp'$s\ lu""daktah katian

mendekat, lalu mereka membunuhnya. Kemudian merekn datang

kepada Nabi SAW dan mengabarknnnya). Dalam riwayat Urwah,

tit ,? trtal ,r1|j ,.r,r;ir .il1Jr 'qs.\ ,,+art'ari z;jJ; i.';.J,ti {.*i

*-yt t:9)?'t & 6tr, (Dia ditebas oleh Muhammad bin Maslamah

hingga membunuhnya, tetapi Al Harits bin Aus terluka oleh ujung
pedang. Lalu mereka kembali dan ketika berada di Jurf Bu'ats, Al
Harits tertinggal karena banyak mengeluarkan darah. Ketika para
sahabatnya menyadari kehilangan dia, maka merekn kembali dan

memapahnya lalu bersegera masuk ke Madinah).

Al Waqidi meriwayatkan, 9* "b 
,.F Pt y i' ,p ,]r'oi

yU'J c\1 f.?)At (Sesungguhnya Nabi SAW meludahi luka Al

Harits bin Aus sehingga tidak lagt menyakitkan baginya). Dalam

riwayat mursal Ikrimah, '*,i,6 ''e'{tJi"€ qOf, @eliau SAW

meludah padanya kemudian dirapatkannya hingga mengatup

kembali). Pada riwayat Ibnu Al Kalbi disebutkan,Cbi ,:tj. ,P ti:*i
nr j; irt Jt i i6bi *f f ;" rybti' \'fiit'c-;;;iti ,{* )\1'*
i:jii *t y (Mereka menebasnya hingga kaku. Dia pun berteriak

pada pukulan pertama. Makn orang-orang Yahudi datang
berkerumun lalu membawanya melewati jalan yang berbeda dengan

jalan para sahabat Nabi SAW. Makn mereka pun lolos dari orang-

orang Yahudi). Sementara dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, ..li

,e.\A:;."A ,11r'i.t-e tltil,^lt;:o.t',Ss :/u o'r ffi'iri $J'z,;tl; i'rfr,i
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,::; e.'^r,b.jt..d* .J i:'e l?'of ii :'ti,;J jd ,41 ,f 'ft *'utu'*:lji u; :'ifr;r *v3*i ,gb jt,,i#t,Ftfui*l, * ** j
,l; #ti (Ketika Muhammad bin Maslamah telah memegang

rambut Ka'ab, dia berlcata kepada para sahabatnya, 'Bunuhlah oleh
kalian musuh Allah'. Maka mereka pun menebasnya dengan pedang-
pedang mereka. Dia memandang lcepadanya namun tidakmemberinya
mamfaat apapun. Muhammad bin Maslamah berlata, 'Alat ingat
knpak di tempat pedanglru Maka aku mengambilnya dan meletakJran

di pusarnya. Kemudian alat menekannya dengan keras hingga sampai
kepada kemaluannya. Maka dia pun berteriak dan istrinya juga
berteriak; Wahai keluarga Quraizhah dan Nadhir [sebanyak dua
l@liJ'.).

i;$Li (Mereka mengabarkan kepadanya). Dalam riwayat

Urwah, jr Xi'r I *i f ht ,)* ,;, ;pt6 (Mereta mengabarkan

kepada Nabi SAW, maka beliau pun memuji Allah). Lalu dalam

riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan , h, i?j e,6 ni $$ ;f,Vr &. ,*. gi
j ,t';lo:d'ol o7:, ,:F '€Fs'e, cJr ,ia;atltt t$t'*1 y&, .,p
,r;-J;- ,y.r',;i, t:itj ,!t Jh 6-'o*rj tjui ,iVJt'*iil lui $l fjalt

.y *iO' t, lX"tita mereka sampai di Baqi' Al Gharqad, mereka

pun bertakbir, sementara Rasulullah SAW pada *oio* itu berdiri
shalat, dan ketika beliau mendengar takbir mereka, beliau pun
bertakbir. Beliau mengetahui mereka telah membunuhnya. Kemudian
mereka sampai kepadanya, maka beliau bersabda, 'Wajah-wajah

nampak ceria'. Mereka berkata, 'Dan wajahmu wahai Rasulullah'.
Lalu merekn melemparkan kepalanya di hadapannya dan beliau
memuji Allah atas terbunuhnya Ka'ab).

Dalam riwayat mursal Ikrimah, '4t U6 ,:i;tLi3i:t|-'4,+16
'* Pt yiu' & V' i;U,ib s:& $liA pt yin',,,;
c,|J;Jr q|;.t ^)b'"p;;- o,C Ui (Orang-orang yahudi tampak panik.
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Mereka datang kepada Nabi SAW dan berlmta, 'Pemimpin kami telah

dibunuh secara diam-diam'. Maka Nabi SAW mengingatkan mereka

aknn perbuatannya dan apa yang menjadi ajaknnnya serta

gangguannya terhadap kaum muslimin). Ibnu Sa'ad menambahkan,

t'S- l': tihi lUereka pun takut dan tidak berbicara apa-apa).

As-Suhaili berkata, "Kisah Ka'ab bin Al Asyraf menjadi dalil

yang membolehkan membunuh orang yang terikat perjanjian damai

jika dia mencaci maki syariat, berbeda dengan pandangan Abu

Hanifah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pendapatnya perlu ditinjau

kembali, bahkan sikap Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

jihad memberi asumsi bahwa Ka'ab termasuk kafir harbi (memerangi

kaum muslimin), karena di tempat itu dia menyebutkan hadits ini di

bawah bab yang berjudul, "Membunuh Kafir Harbi secara Diam-

diam." Dia juga memberinya judul, "Berdusta dalam Peperangan."

Pelaiaran vang dapat diambil:

l. Boleh membunuh orang musyrik tanpa didahului seruan jika
dakwah 

-secara 
umum- telah sampai kepadanya.

2. Boleh mengucapkan perkataan yang dibutuhkan dalam

peperangan meski yang mengucapkannya tidak memaksudkan

makna yang sebenamya. Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang j ihad.

3. Kecerdikan istri Ka'ab dan kebenaran perkataannya, serta

kefasihan bicaranya yang mengatakan bahwa suara tersebut

adalah suara darah yang menetes.

-
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16. Pembunuhan Abu RaIi'bin Abdullah bin Abi Al Huqaiq,

Dikatakan SaIIam bin Abi Al Huqaiq di Khaibar. Ada pula yang

Mengatakan di Benteng Miliknya di Negeri Hijaz

.:?\i i t''ri,.'; |q2|t sv't

Az-hthiberkata,'Yaitu sesudah Ka'ab bin Al Asyraf."

y \t e |, J;, e-;. :Js t i:, ?or uy, flG / :t;t f
;:t),) ^?;. y; l' l? ^:)L'Jri ,g.tt ej J\Wt *t

.MC,u

4038. Dari Al Bara' bin Azib RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

mengirim satu kelompok kepada bani Rafi', maka Abdullah bin Atik
masuk ke rumatrnya di malam hari disaat dia sedang tidur, lalu dia

membunuhnya."

t'i J\*tty\,,k ltJ;' 'i.:JG 1G /:tStf
us;,#oi i' l+|* -lG,:G\i Cr*, 

"G'At 
et.,

,.-t ,s 6'1 ,& ',il','&', & \t -* *tjy, ,St'i ett ;)T, - J -.- ---'J l' J .- 7,

u$r 2rr'r|:3r U:f ij- * t|; t5 tlLAt ,f rL 'i ,;-
"r-L, ;- ,!a* t+; :u.tL)o\ it'eie -'*'t
n' *'&';,oq, u i:, & "FG 

.'p\i'oi ;, of# :-^'ve':
...t..L l' ,.

t1 nr li r;-:qtirl q -hii ,u6t'Pt ^ij ,Le & fk
'.-bi_i,
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:iv .ij *'a;r*i'orb i ,*q, 4tl o$t Ft tu |.:3i
,ittio';j- 

et, ,fi t:r{j ,,2er'u-i LA:I"C Uitri J'.*
'& jLl,* :r ,yi'^:L'*;i ,5 ,'i'";y q. oci

I srrr)i irilr t\ :ii .,ytt r.,{'iii et; |.;a ar
'r '*') # ? €.'r^tiy,g\q$ .xrti *Ut,trat;-.
fui ;:J;i.grrti,'-;,4)t u';;i urii ,t,!.?

,b, *i a 7; fi ;;u t;b r pG o'jiat'rx U3it)
G :',rn i\ et i,y'p',*lt'ntti'c;:;;,cvi
i;* #t e.'*t"o\,Jlt *\ ,Jui r;t, t3 g L11dt t;^

+ L-b3p |&l'f r Mi t;b f.plv :Jv ;+ru'}
Url iA,ij::r ;i';i=*,L oi e ^:y: € pt
,,{t ,s;i *, *l'db:} ,'i a;r; J\,+*st ;- C( tt;.;tg\t
r+bi,eL''-jktt,r,:4 g *.'!3:e fr\r Ai*itu
e &tL"i v ,i'iii 

"qt 
ob'.* "L'Atrt i tt;*

g, (: 4i :Ju" )ilt ,-y ,;6,,ri eufur 1a fu ret*i
r;i ir 'Ss U ,iAt'a!, 4;*i Sy'Jau ,;alr ,yi;e
'r^ 

i",ir :Q,Ju",:d:ra*r*iii * dt'4'*su,gt,t.a q*i'n 6K,q* *: i- b."+;iL,
4039. Dari Al Bara' bin Azib, dia berkata, "Rasulullah SAW

mengirim beberapa laki-laki dari kalangan Anshar kepada Abu Rafi'
si Yahudi. Beliau menunjuk Abdulatr bin Atik sebagai pemimpin
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mereka. Adapun Abu Rafi'menyakiti Rasulullah SAW dan membantu

orang yang memusuhinya. Dia berada pada benteng miliknya di
wilayah Hijaz. Ketika telatr mendekat kepadanya 

-matahari 
telatr

hampir tenggelam dan orang-orang telah kembali dengan gembalaan

mereka- maka Abdullah berkata kepada sahabat-sahabatnya,

'Duduklatr kalian di tempat masing-masing. Sesungguhnya aku akan

berangkat dan berusatra masuk tanpa pengetahuan peirjaga pintu.

Mudatr-mudahan aku bisa masuk'. Dia pergi hingga dekat ke pintu

kemudian menutup kepala dengan pakaiannya seakan-akan sedang

buang hajat. Orang-orang pun telah masuk. Maka penjaga pintu

berkata kepadanya, 'Wahai Abdullatr, jika engkau ingin masuk maka

masuklah, sesungguhnya aku ingin menufup pintu'. Aku pun masuk

lalu bersembunyi. Ketika manusia telah masuk maka pintu ditutup.
Kemudian kunci-kunci digantungkan di tirng'. Dia berkat4 "Aku
berdiri menghampiri kunci dan mengarnbilnya lalu membuka pintu.
Adapun Abu Rafi' begadang di terrpat itu dan berada di kamar
miliknya di tempat yang tingg. Ketika omng-orang yang begadang

bersamanya telah bubar. Aku naik ke te,lnpatnya. Setiap kali aku
membuka pintu maka aku menutupkan kembali dari dalam. Aku
berkata, 'Bila orang-orang diberi peringatan akan keberadaanku,

mereka tidak akan sampai kepadaku hingga aku merrbunuhnya'. Aku
pun sampai kepadanya dan ternyata dia berada di rumatr gelap di
tengah keluarganya. Aku tidak tahu dimana posisinya di rumah itu.
Aku berkata, 'Wahai Abu Rafi'. Dia berkat4 'Siapa ini?' Aku
bersegera menghampiri arah suara dan menebaskan satu kali dengan

pedang. Namun, aku sangat panik sehingga tidak dapat melakukan

apapun. Maka dia berteriak dan aku keluar dari rumatr menunggu

beberapa saat. Kemudian aku masuk kepadanya dan berkata, 'Apakah

suara ini wahai Abu Rafi?' Dia berkat4 'Celaka ibumu, sungguh

seseorang di rumatr ini, tadi memukulku dengan pedang'." Dia
berkata, "Aku menebasnya hingga membuatrya tak berdaya tetapi

belum membunuhnya. Kemudian aku meletakkan mata pedang di
perutnya lalu menekannya hingga tembus ke punggungnya. Akhimya
aku mengetahui telah membunuhnya. Setelatr itu, aku manbuka pintu
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satu persatu hingga sampai ke tangga. Aku pun meletakkan kedua
kakiku dan aku melihat telah sampai ke tanah. Maka aku terjatuh di
malam bulan bersinar terang. Akibatnya betisku patatr. Aku
me,nrbalutnya dengan sorban kemudian bergerak hingga aku duduk di
pintu. Aku berkata, 'Aku tidak akan keluar malam ini hingga
mengetahui bahwa aku telatr membunuhnya'. Ketika ayam jantan
berkokok, pernbawa berita kematian berdiri di atas pagar-pagar dan
berteriak, 'Aku mengumumkan berita kematian Abu Rafi' sang

pedagang negeri Hijaz'. Aku pun berangkat menemui sahabat-
sahabatku dan berkata, 'Bergegaslah. Allah telah membunuh Abu
Rafi'. Aku sampai kepada Nabi SAW dan menceritakan kepada
beliau. Beliau berkata kepadaku, 'Julurkan kakimu'. Aku menjulurkan
kepadanya dan beliau mengusapnya. Maka seakan-akan aku tidak
pernah sakit sama sekali."

'6. 
,Jv &?nt O*, flG a.it;r'+ :Jtt 6t;;\,rri *

:t+3,!+, I' U et' erl J\*t y\t ,k it Jy.,
|,;r'#i* treAt q U; ,b trU$ ,'fr;1 {6 G,-^;L';
P\i oi :- ",Ld lv .$:1u ,i'6tb:i ;;'ii r_icr :o.s.I .n'

4 ,iG x$u- * to* ,Jv ,& t:_,G,rk c;,a-rl

,sl- i .** qtl;ki*, qir&:Ju.Jsi'oi';'.^Gi .'+l'oi'#'p'"tri l;"l:-'oi'rt.,i u : qet ;t,
f.tr,/j ,J-r.kt,cb)t 76 y )V yV *lLr,:-t
-1r',6 ,*; jyt;;"i' ,yt tbl;rr: e',;:*,

.lc

t<- ,,qt',?v Ui)j :J$ ,L>Lj* ?; AJi'lj'or;\t
.:o':iri ci,eat *G. l;'.^-i'^i*G 2? e;r;t t? U,,
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Ai 7G.i JtL'* ; l[* JL'.JA' ira' er r! ti d
!-;ir t"y * e et, oJ jl'c.;r* i ,l* n * ti*i
s- lG .g,r$ 6-,'*fi' .J-lSt;-i ,;l'rJtLtT *n'#'d,io * it *,tai,:ilt 1At';;L'd 'iu 

ui
'ti:JG' 6f L'*j,e,rtl 6-uri:'a!;+f;k +
{:r'r;i,j6 . .;;u €i:;.1 ,tr, ,* ,Pt ,&}r ci 3t;ii
t ' ." !',.:: r!,i'..:',.,,: .',.. ..toii .oltr- :r..ru .hi ivr at;t t'" ;i ?,olf ttG Ai

^3Lh' ,p tot Jyrt:lHti$,,',i!,,:J*i,s*i qi
* *'fi €i's t .+6t'&i;-L;1 | ;p,lt.,
|J;;i;|4}, 6 di'r*t,i,su . 

f,1.,,:i 6i : Jr- +tlt
tr;*, {*, ) * \t J,'"4t GU:oi,y s*i

4040. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin
Azib RA berkata; Rasulullah SAW mengirim Abdullah bin Atik dan

Abdullah bin Utbah serta beberapa orang bersama keduanya kepada

Abu Rafi'. Mereka berangkat hingga mendekat ke benteng. Abdullah
bin Atik berkata kepada mereka, "Tinggallah kalian (di tempat ini)
hingga aku berangkat untuk melihat (keadaan)." Beliau berkata, "Aku
berusaha diam-diam untuk masuk ke dalam benteng. Ternyata mereka

kehilangan keledai milik mereka." Dia berkata, "Mereka keluar

dengan membawa obor untuk mencarinya." Dia berkata, "Aku
khawatir keberadaanku diketahui." Dia berkata, "Aku menutup
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kepalaku seakan-akan kau sedang buang hajat. Kemudian penjaga

pintu berseru, 'Barangsiapa ingin masuk hndaklah masuk sebelum aku

menutupnya'. Aku pun masuk kemudian bersembunyi di tempat

penambatan keledai dekat pintu bente,ng. Mereka makan malam di
ternpat Abu Rafi' dan bercerita hingga berlalu sebagian waktu malam.

Setelatr itu mereka kembali ke rumah masing-masing. Ketika suara-

suara telah tenang dan aku tidak mendengar gerakan, maka aku keluar
(dari persembunyian)." Beliau berkata, "Aku melihat penjaga pintu

saat dia meletakkan pintu benteng di lubang dinding. Aku
mengambilnya lalu membuka pintu benteng." Dia berkata, "Aku
berkat4 'Ketika orang-orang sadar akan keberadaanku, aku pergi

dengan perlahan, kemudian aku pergr ke pinfu-pinfu rumah mereka

dan menutup mereka dari luar, kemudian aku naik ke tempat Abu
Rafi' melewati tangga. Ternyata rumahnya gelap karena lampunya

dipadamkan sehingga aku tidak tatru dimana laki-laki itu'. Aku
berkata, 'Wahai Abu Rafi'!' Dia berkata, 'Siapa ini?"' Dia berkata,

"Aku menuju ke arah suara dan memukulnya. Maka dia berteriak
namun belum menghasilkan apa-apa." Dia berkata, "Kemudian aku

datang seakan-akan hendak menolongnya. Aku berkata, 'Ada apa

denganmu wahai Abu Rafi'?' Saat itu aku mengubah suaraku. Dia
berkata, 'Tidakkah engkau heran, kecelakaan bagi ibumu, seorang

laki-laki masuk ke tempatku dan menebasku dengan pedang'." Dia
berkata, "rqku menuju ke tempatnya dan menebasnya sekali lagi,
namun belum juga menghasilkan apa-apa, maka dia berteriak dan

keluarganya bangun." Dia berkata, "Kemudian aku kembali dan

merubah suaraku seperti orang yang hendak memberi pertolongan.

Ternyata dia tengah tergeletak. Maka aku meletakkan pedang di
perutnya lalu menekannya hingga aku dengar suara tulang. Setelah itu
aku keluar dengan panik hingga sampai ke tangga untuk turun, tetapi
aku te{atuh. Kakiku terkilir dan aku membalutnya. Kemudian aku
datang ke tempat para sahabatku sambil berjingkrak. Aku berkata,

'Berangkatlah dan berilah kabar gembira kepada Rasulullah SAW.
Sesungguhnya aku tidak akan meninggalkan tempat hingga
mendengar pengumuman berita kematian'. Menjelang subuh, naiklah
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orang yang mengumumkan berita kematian dan berseru, 'Aku
mengumumkan berita kematian Abu Rafi'." Dia berkata, "Aku berdiri

berjalan tanpa meftNa pincang. Akhimya, aku berhasil menyusul

satrabat-satrabatku sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW dan aku

menyampaikan berita gembira kepada beliau."

@:
(Bab pembunuhan Abu Raf Abdullah bin Al Huqaiq

-4ikatakan Sallam bin Abi Al Huqaiq- di Khaibar). Adapun yang

memberinya nama Abdullah adalah Abdullah bin Unais. Keterangan

ini berdasarkan riwayat Al Hakim dalam kitab Al lklil, dimana pada

bagran awalnya disebutkan, 'Jj y\t !i l' Jb d.iliir J.ilr irf

ix-a i:i ;t /.!, *) Y il' + '$t,:l,ri..otiir,rj 
# i' y J\

.)1'P t:if dt,1:^\i o, e:iA".i)t" (Sesungguhnya kelompok

yang diutus Rasulullah SAll/ kepada Abdulah bin Abi Al Huqaiq untuk
membunuhnya adalah Abdullah bin Atik, Abdullah bin Unais, Abu

Qatadah, sekutu mereka, dan seorang laki-laki dari kaum Anshar.

Merelra datang ke Khaibar pada malam hari). Lalu disebutkan hadits

selengkapnya.

Ibnu Ishaq berkata, "Dia adalah Sallam." Dia juga berkata,

"Ketika suku Aus membunuh Ka'ab bin Al Asyraf, maka suku

Y-hazraj meminta izin kepada Rasulullah untuk membunuh Sallam bin
Abi Al Huqaiq di Khaibar, maka Rasulullah memberi izin kepada

mereka." Lalu dia berkata, "Az-Zrhi menceritakan kepadaku, dari

Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dia berkata, "Di antara perkara yang

dilakukan Allah untuk Rasul-Nya adalah sikap Aus dan Khazraj yang

berlomba bagaikan dua kuda jantan. Tidaklah suku Aus melakukan

sesuatu melainkan suku Khazraj berkata, 'Demi Allah, kalian tidak

akan pergi dengan keutamaan ini atas kami'. Demikian pula halnya

dengan suku Aus. Ketika Aus berhasil membunuh Ka'ab bin Al
Ary*l orang-orang Y.hazraj memperbincangkan laki-laki yang
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memiliki permusuhan dengan Rasulullah seperti halnya Ka'ab. Maka

mereka pun menyebut Ibnu Abi Al Huqaiq yang berada di Khaibar.

irjalt ,f\\'i * e Siils loitratalan di benteng mililorya di

negeri Hija). Ini adalah perkataan yang tercantum dalam redaksi

hadits maushul di bab ini. Kernungkinan juga bentengnya dekat dari

Khaibar di perbatasan negeri Hijaz. Dalam riwayat Musa bin Uqbalt

disebutkan, #. ,/.qet'#r,i*,it ,rj i.e,tuJ tlrs (Mereka

mendatangi Abu Rafi' bin Abi Al Huqaiq di Khaibar pada malam hari

dan membunuhnya di rumahnya).

Abu Rafi' yang dimaksud memiliki dua saudara laki-laki yang

cukup terkenal diantara penduduk Khaibar, yaitu Kinanah yang

menjadi suami Shafiyah binti Huyay sebelum dinikahi Nabi SAW,

dan saudaranya Ar-Rabi' bin Abi Al Huqaiq. Keduanya sama-sama

dibunuh Nabi SAW sesudah penaklukan Khaibar.

j;-:li i f 'rx.'t| ,U-pYJai 6tz-zuhri berkata, "Yaitu

sesudah Ka'ab bin Al Asyraf'). Keterangan ini dinukil melalui sanad
yang maushul oleh Ya'qub bin Suffan dalam kitabnya At-Tarikh, dari
Hajjaj bin Abu Mani', dari kakeknya, dari Az-Zthi. Pada

pembatrasan yang lalu saya sebutkan dari Ibnu Ishaq bahwa dia
mengutip keterangan itu dari Abdullah bin Ka'ab bin Malik disertai

tambahan.

Ibnu Sa'ad berkata, "Kejadiannya berlangsung pada bulan
Ramadhan tahun ke-6 H." Sebagian mengatakan bulan Dzulhijjah
tatrun ke-5 H. Ada juga yang mengatakan tatrun ke-4. Lalu sebagian

berpendapat bulan Rajab tahun ke-3 H.

Selanjutnya, Imam Bukhari menuturkan kronologis
pembunuhan Abu Rafi' dalam tiga riwayat dari Abu Ishaq dari Al
Bara' bin Azib.

Riwayat pertama dinukil melalui Zakariyabin Abi Za'idatr, dari

Abu Ishaq, dari Al Bara', ,g,t g) 4U6t Pj y &'& !, l:i)U.
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'*ieu $jr:) ^;;.,*b .u.!, * * ,Yn (Rasututtah SAW mengirim

sel<elompok orang kepada Abu Rafi'. Maka Abdullah bin Atik masuk

ke rumahnya di malam hari disaat dia sedang tidur, lalu

membunuhnya). Demikian Imam Bu*fiari menukilnya secara ringkas.

Namun, dalam pembahasan tentang jihad, dia telatr menyebutkannya

melalui jalur yang sama, seperti riwayat Ibratrim bin Yusuf yang

disebutkan sesudatrnya.

Riwayat kedua dinukil melalui Yusuf bin Musa, dari Ubaidillah

bin Musa, dari Isra'il, dari Abu Ishaq, dari Al Bara' bin Azib. Yusuf
bin Musa yang dimaksud adalatr Al Qaththan. Sedangkan Ubaidillah

bin Musa adalah Al Absi (guru Imam Bukhari). Namun, ditempat ini
dia meriwayatkan dari gurunya melalui perantara.

l' ,^tli f la:'ert0t itt ej Ji*i y\t e !, J;3'u;.
(Rasulullah SAW mengirim beberapa lakiJaki dari knlangan Anshar

kepada Abu Rafi' si Yahudi). Dalam riwayat Yusuf bin Ishaq bin Abi

Ishaq berikutnya disebutkan, 

';. 
:, *j y i i' ,f g.tt gj JU.

'# /Ui e4 (Rasulullah SAW mengirim kepada Abu Rafi'

Abdullah bin Atik dan Abdullah bin Utbah serta beberapa orang

bersama keduanya). Abdullah bin Atik adalah orang yang diutus

kepada Abu Rafi'. Dia bukan n.rma Abu Rafi'. Adapun Abdullah bin

Utbah tidak disebutkan, kecuali pada jalur riwayat .ini. Ibnu Atsir
mengklaim dalam kitab Jami' Al Ushul bahwa dia adalah Ibnu Inabah.

Tapi pernyataan ini tidak benar, karena Abdullah bin Inabatt

dinisbatkan kepada Khaulani bukan Anshari. Disamping itu, Abdullah

bin Inabah masuk Islam lebih akhir, sementara kisah ini terjadi pada

masa-masa awal.

Jteili qlA: (Beberapa laki-laki dari kalangan Anshar). Nama

sebagian mereka disebutkan pada bab ini, yaitu Abdullah bin Atik dan

Abdullah bin Utbah. Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq; Abdullah

bin Atik, Mas'ud bin Sinan, Abdullah bin Unais, Abu Qatadah, dan
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Khuza,i bin Aswad. Jika penyebutan AMullatr bin utbah akurat,

maka mereka berjumlah enztm orang.

Adapun yang pertama adalah lbnu Atik bin Qais bin Al Aswad,

berasal dari bani Salimatr. Abdullatr bin Utbah sudah dijelaskan

terdahulu. Sedangkan Mas'ud adalatr Ibnu Sinan Al Aslami (sekutu

bani Salimah). Dia turut dalam perang Llhud dan meninggal dalam

keadaan syatrid di Yamamah. Abdullah bin Unais adalah Al Juhani

(sekutu bagi Anshar). Al Mundziri membedakan antara Abdullah bin

unais Al Juhani dan Abdullah bin unais. Namun, sejumlah ulama

menegaskan keduanya adalah nama safu orang, yaitu Juhani, sekufu

kaum Anshar. Adapun Abu Qatadah sangat masyhur. Sementara

Khuza'i bin Al Aswad oleh sebagian periwayat dibalik menjadi Al

Aswad bin Khuza'i. Dalam hadits Abdullatr bin Unais di kitab Al lklil
disebutkan 'Aswad bin Haram'. Demikian juga dikutip oleh Musa bin

Uqbah di kitab Al Maghazi. Mungkin saja dia adalah selain yang

disebutkan terdatrulu, atau mungkin sekadar kesalahan dalam

penyebutan nama, dan yang dimaksud hanyalatr satu orang. Kemudian

saya temukan dalam kitab Ad-Dala'il Al Baihaqi, dari jalur Musa bin

Uqbah dengan ungkapan yang menunjukkan keraguan; Apakah dia

Aswad bin Khuza'i ataukah Aswad bin Haram?

y t"'*i y iu' ,p lt lb,t,tti- e\ I ugi (Adapun Abu

Rrfi' menyakiti Rasulullah SAW dan membantu orang yang

memusuhinya). Ibnu A'idz menyebutkan dari jalur Al Aswad, dari

Urwah, bahwa Abu Rafi' termasuk orang yang membantu suku

Ghathafan dan musyrik Arab --dengan memberikan harta- untuk

memerangi Rasulullah.

ir-3' ,F ii lOrang-orang pun telah masuk). Dalam riwayat

Yusuf disebutkan sebab penundaan penutupan pintu. Dikatakan,

"Mereka kehilangan seekor keledai, maka mereka pun keluar

membawa obor untuk mencarinya. Dia berkat4 'Aku khawatir

keberadaanku diketahui, maka aku menutupi kepalaku'."
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'€Jrc, trt Cr:j (Orang-orang telah kembali dengan

gembalaan mereka). Maksudnya, mereka kembali sambil menuntun

hewan temak mereka yang digembalakan. Kata'sarfu' artinya hewan

gembalaan, baik dari jenis unta, sapi, maupun karnbing.
ot , o'-.

-;1t:aS @enutup kepala dengan pakaiannya). Yakni dia

menutupi kepala dengan kain untuk menyembunyikan dirinya agar

tidak dikenali.

-,., 
'4i (Berbisik kepadanya). Maksudnya, memanggilnya.

Dalam riwayat Yusuf disebutkan, :l-jt +t* ,stJ { (Kemudfan

penjaga pintu berseru). Namun, saya tidak menemukan keterangan

tentang nama penjaga pintu tersebut.

+.5'| (Aku bersembunyi). Dalam riwayat Yusuf disebutkan, p

o =a)t ?J.'+ )9 y.r q c,'i?t (Kemudian aku bersembunyi di

tempat penambatan keledai deknt pintu benteng).

\:,,b AJ6li 'r;""j (Kemudian menggantungkan kunci-kunci di

tiang). Dalam riwayat Yusuf disebutkan, t'; ,t' 4t CY &t
(Meletakkan kunci benteng dilubang dinding). Kata 'al aghaaliiq'
adalah bentuk jamak dari kata 'ghalq' , artinya sesuatu yang digunakan
menutup pintu, dan yang dimaksud di tempat ini. adalah kunci.
Seakan-akan ia digunakan untuk menutup dan membuka pintu.
Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam

riwayat selainnya, huruf ghain diganti 'ain (al a'aaliiq), artinya kunci.
Adapun kata kawwah jika dibaca dhammah (latwwah) artinya lubang

cendela, dan jika dibaca kawwah, artinya lubang pada selain cendela.

!61i Jic,J,j6 (Aku berdiri menghampiri kunci). Kata'aqaaliid'

adalah bentuk janak dari kata 'iqliid' artinya kunci. Dalam riwayat

Yusuf disebutkan , 6iAt'qJ.'G;i3 (Lalu aku membuka pintu

benteng).
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ol-b'rli- @egadang di tempatnya). Maksudny4 ngobrol pada

waktu malam. Dalam riwayat Yusuf disebutkan , *,tt eri Y f.&,

1.F- Jl,h1 j ,Y,/"^it;*i ,? ,i:stt (Meretra matran matam

di tempat Abu Rafi' dan bercengkerama hingga berlalu sebagian

waktu malam. Setelah itu mereka kembali ke rumah masing-masing).

'i 
U}/(t Q Paaa kamar miliknya). Kata al 'alaalii adalatr bentuk

jarnak dari kata 'aliyyah, artinya kamar. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan,"zieb 4t i * e.o'ili loia berada di kamar mililorya

yang terdapat padanya tangga kayu).Dalam riwayat Ibnu Qutaibah

disebutkan tangga itu terbuat dari pohon kurma.

ft:t ,t"rr?';*i $.6.',*i tJi- ',:;lr^i (Setiap kali aku membuka

pintu maka aku menutupkan kembali dari dalam). Dalam hadits

Abdullah bin Unais yang dikutip Al Hakim disebutk*, Il tr:. t jLU- nf
t.-ilLt (Tidaklah mereka membiarkan satu pintu melainkan

menutupnya).

*r t itts (Mereka dib eritahu akan keb eradaanlat). Maksudnya

mereka mengetahui keberadaanku. Berasal dari kata 'indzar', yaitu

pemberitahuan tentang sesuatu yang ditakutkan.

Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa Abdullah bin Atik biasa

berkomunikasi dengan bahasa Yahudi. Maka dia minta dibukakan.

Istri Abu Rafi' berkata, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Aku datang

kepada Abu Rafi' membawa hadiah." Lalu Istri Abu Rafi'
membukakan pintu.

Dalam riwayat Yusuf disebutkan , Uryb\i ?i,6 4i ltcettka

suara-suara telah tenang), yaitu keadaan telah sunyi/lengang. Dalam

riwayatnya juga disebutkan, ! 'd* tlti'btt €'-#. qtti ,)i'-:*';
F C gt, g,.i Jt o* t 16 (Kemudian alat pergi ke pintu-pintu
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rumah mereka dan menutup merelw dari luar, kemudian aht naik ke

tempat Abu Rafi'melewati tangga).

-,'13t';;'g-;^t (Alat segera menghampiri arah suara), yakni

menuju ke tempat pemilik suara. Dalam riwayat Yusuf disebutkan,

?/t'F'o:*i (Alat menuju ke asal suara).

i3 }Lt 4 t:t tti (Dan alu sangat panik sehingga tidak

dapat melakukan apapun). Maksudnya, aku belum dapat

membunuhnya.

9-lr1 ti S-b'idt rii6 :'r# @fu berkata, "Apakah suara iniu ,'
wahai Abu Rafi?"). Dalam hadits Abdullah bin Unais disebutkan,

i' ip Grt UXi A{<i iSui *tb i. ), y';-;1., ts :f.rj 6.i t;- :'aii:) U$)

# i. (ktrinya berkata, 'Wahai Abu Rafi', ini adalah suara

Abdullah bin Atik'. Dia berkata, 'Celaknlah ibumu, dimanakah

Abdullah bin Atik'.).

U-bG (Aku menebasnya). Dalam kalimat ini memakai kata ke{a

yang akan datang (mudhari) untuk menghadirkan gambaran kejadian.

Meskipun peristiwa itu sendiri telah berlangsung pada waktu yang

lalu.

,fr'C (Tidak memuaskan). Yakni tidak bermanfaat.

.ldet5 gemuaian aku masuk kepadanya). Dalam riwayat

yusuf disebutkan,gf ot3tarir tjii +i,ig'r;'j (Kemudian

aku datang seakan-akan hendak menolongnya. Aku berkata, 'Ada apa

denganmu wahai Abu Rafi'?' Saat itu aku mengubah suaraku.).

iir Slil (Celakalah ibumu). Dalam riwayat Yusuf disebutkan,

ir-t bi71 (Tidakkah engkau bersegera datang). Lalu dalam

riwayatnya ditambahkan , LAi ttZ, ,it * "fi 
U.-Pl6 A-f i'cl;;i ;Jti

y+ Ab iL x'$,iy e;;:;ir # e.* b:tt + "i .,tai 76i
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(Dia berkata, 'Aku menuju ke tempatnya dan menebasnya sekali lagi,

namun juga belum menghasilkan apa-apa, maka dia berteriak dan

keluarganya bangun'. Dia berkata, 'Kemudian aku kembali dan

merubah suaraku seperti orang yang hendak memberi pertolongan.

Ternyata dia telah tergeletak'.).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan '{^:rt'^ff;'*t:"i

lJJr ,y ,f pt * a' ,p )itr J't :'"# l'JJ j *ti#t A; tuA
q:b't)*6 (Istrinya berteriak dan memberitahukan keberadaan kami.

Kami pun mengangkat pedang untuk menebasnya. Kemudian kami

ingat larangan Rasulullah SAW membunuh wanita. Maka kami

menahan diri darinya).

,;!J + (Dhabib pedang). Al Khaththabi berkata,

"Demikianlah yang tercantum dalam riwayat. Namun, saya kira tidak

akurat. Bahkan yang benar adalah ,-a!Sr'aib @ata pedang) yang

bentuk jamaknya adalah zhabaat. " Dia berkata, "Adh-Dhabib tidak
memiliki makna di tempat ini. Karena artinya adalah mengalirnya

darah dari mulut." Iyadh berkata, "Dalam riwayat Abu Dzar
disebutkan dengan kata'shabib'. Begitu pula dalam riwayat Al Harbi.
Dia berkata, 'Aku kira maksudnya adalah ujungnya'. Sementara

dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan dengan kata'dhabib' yang
berarti ujung pedang." Kemudian dalam riwayat Yusuf disebutkan,

-j r ,r'*'c;",) e *|#t"j * eUilJr ,r,a pam mebtakkan

pedang diperutnya, lalu menekannya hingga aku dengar suara
tulang).

6ti Uti d,el t*y (Aku pun meletakkan kedua kakiku dan aku

mengira). Ibnu Ishaq menyebutkan dalam riwayatnya bahwa dia
memiliki penglihatan yang lemah.

\#eii ,eLt'crJ-.S'jtt (Betisku patah dan aku membalutnya).

Dalam riwayat Yusuf disebutkan, b( i-.;ri &t *t ,P %:t'cj;" j
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tii;t;i *lLjil$tt'4r'c.J"ii.,6'JJi lSetetah itu aku keluar dengan

panik hingga sampai ke tangga untuk turun namun aku terjatuh.

Kakilru terkilir dan alru membalutnya). Kedua versi ini mungkin

dipadukan bahwa pergelangannya terkilir dan betisnya patah. Ad-

Dawudi berkata, "Ini adalah perbedaan, tetapi terkadang salah satunya

digunakan pada tempat yang lain dalam konteks majaz, karena terkilir
adalah bergesernya tulang dari persendiannya, berbeda halnya dengan

patah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, menggabungkannya dengan

mengatakan bahwa keduanya sama-sama te_rjfi adalah lebih baik.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 'o:n-'q'tt (Tangannya keseleo).

Tapi versi ini tidak benar, sebab yang benar adalah kakinya, bukan

tangannya. Kalaupun keterangan ini akurat, maka harus dipahami

bahwa keduanya telah terjadi. Lalu ditambahkan bahwa mereka

bersembunyi di sungai, sementara kaum Abu Rafi' menyalakan api

dan pergi mencari ke segala arah, hingga mereka putus asa dan

kembali kepadanya, sementara dia telah meninggal dunia.

,t'LJt iui leembawa berita kematian berdiri). Dalam riwayat

Yusuf disebutkan, V6t * (Pembawa berita kematian naik).

*ttS,1 ;;1 (Aku mengumumkan kematian Abu Rafi). Demikian

yang tercantum dalam semua riwayat, yakni dengan kata "an'aa".

Menurut Ibnu At-Tin, ia termasuk salah satu dialek. Namun, yang

masyhur adalah an'uu. Adapun an-na'yu artinya berita kematian. Al
Ashma'i menyebutkan bahwa kebiasaanya orang Arab apabila

seorang pembesar diantara mereka meninggal, maka seseorang

menunggang kuda sambil berteriak, "Si fulan telah meninggal."

,t-;rltliit (Aku berkata, "Bergegaslah! "). Ya?,ni segeralah

berangkat. Dalam riwayat Yusuf disebutkan, ,'&Wi -fr1el l*t i
'tj * nt & I' J?) tt:H t.*t (Kemudian aku datang kepada

sahabat-sahabatku sambil berjalan dengan kaki sebelah. Aku berkata,
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'Beranglratlah dan sampailran berita gembira kepada Rasulullah
sAW',.).

Kata al f;ajl arlinya seseofttng mengangkat satu kakinya dan

berdiri pada kaki yang sebelalrnya karena pincang. Terkadang juga

berdiri dengan kedua kaki sekaligus hanya saja saat itu dinamakan

qafz (melompaQ bukan berjalan. Jika dikatakan,'haiala fii masltyihi',
artinya dia berjalan seperti terikat, yakni berjalan dengan langkah-

langkah pendek.

Dalam hadits Abdullah bin Unais disebutkan , ,lp q WT:ti'6
& ,tr, $$ ,A:;;,:tt 9 v;t ti yiurli tt, ,,filt'i;i:'r{'ll, '& &i
'J,a', ti'* di Cpt;,€j u,C g , 1 qj,lti,4t pi iie;-

5r1<Sbi'+'#3 ,(*,|>,-1', v ,'*ti tu-l, w t jui ,*1, r!tn'&!4

L;;llt'-.3.ijJ-1.r|'*6'n$ei qettau berkata,'Kami berangkat dari

Khaibar, maka kami bersembunyi di siang hari dan berjalan di malam
hari, jika kami bersembunyi di siang hari maka kami menunjuk salah
seorang berjaga-jaga. Jilu dia melihat sesuatu yang mencurigakan
maka dia memberi isyarat kepada kami. Ketika mendekati Madinah
tibalah giliranku untuk berjaga. Aku pun memberi isyarat dan mereka

keluar dengan terburu-buru. Kemudian alu menyusul mereka dan

kami masuk Madinah. Mereka bertanya, 'Apa yang engkau lihat?'
Aku berknta, 'Alcu tidak melihat sesuatu, akan tetapi aku khawatir
kalian telah kelelahan. Oleh karena itu, alcu ingin kalian dibawa oleh
perasaan takut'.).

* ryf d 6r1t ,q*i (Beliau mengusapnya. Maka seakan-

akan aku tidak pernah sakit sama sekali). Dalam riwayat Yusuf
disebutkan bahwa ketika mendengar berita kematian, maka dia

berkata, '^i5 
€. O r#i L';i lUoto aku berdiri berjalan tanpa merasa

pincang). Kata qalabah artinya cacat yang membuat berjalan pincang.
Al Farra' berkata, 'Asalnya adalah qilab, artinya penyakit yang
menimpa unta dan membuatnya mati hari ifu juga. Lalu semua yang
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selamat dari suatu penyakit dinamakan 'tidak ada padanya qalabah',
yakni tidak ada penyakit yang membahayakannya.

Adapun kalimat, "aku berhasil menyusul sahabat-sahabatku

sebelum mereka sampai kepada Nabi SAW dan aku menyampaikan

berita gembira kepadanya", dipahami bahwa ketika dia terjatuh, maka

berlaku padanya semua yang disebutkan terdahulu. Namun, karena

perhatiannya yang sangat serius menghadapi keadaan, semua rasa

sakit itu tidak lagi terasa, dan inilah yang dimaksudkan oleh kalimat,
'Aku tidak merasa pincang'. Namun, setelah berjalan lama, akhirnya

rasa sakit tersebut mulai terasa sehingga harus dipapah oleh sahabat-

sahabatnya, seperti disebutkan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Setelah itu,
dia datang kepada Nabi SAW dan beliau mengusap kakinya sehingga

semua rasa sakit itu hilang karena berkah beliau SAW.

Pelaiaran yang dapat diambil

1. Boleh membunuh orang musyrik secara diam-diam selama

dakwah telah sampai kepadanya dan dia tetap bersikukuh dalam

kesyirikan.

2. Boleh membunuh semua orang yang membanfu memusuhi

Rasulullah baik dengan harta, kekuatan, maupun lisan.

3. Boleh memata-matai musuh dan berusaha mengari kelengahan
mereka.

4. Bersikap keras dalam memerangi orang-orang musyrik.

5. Boleh menyembunyikan suara asli demi kemaslahatan.

6. Kelompok kecil kaum muslimin boleh mendatangi kelompok
besar kaum musyrikin.

7. Menetapkan hukum dengan petunjuk dan tanda-tanda, karena

Ibnu Atik menetapkan keberadaan Abu Rafi' berdasarkan

suaranya, begitu pula ia menetapkan kematian Abu Rafi'
berdasarkan berita yang disampaikan pembawa berita kematian.
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17. Perang Uhud

tii;1:
, YL't ?'F''o3'"iiL7

r ii'r, irt43 f- 'ua, r|;T a,ir ho ilUi a&, u qJr,u

oi'€; 7i ::*tr3r *; ry;,T ;'i)r it,'6;;a j q.fut'4
'tJ; uyti, ,WJ'& t sirlEiir ii,r & A r'tat ryvU
,d';) qoi.-b:s iir.fri;u6 fiii oi ,f U'c.;.rtri';;i'&
tti,.i, :.ty.-ye'r#rt**- |4ka syat\ ?nt nS|*'r,il))
3-'* rr? oVtjr 6 rx n'#i /\, efe)t:sr'-t*& wt'#.tr'€"? ;i7tr L-; ,y'&t $!-tr n-/

,t' tt'ultt ";;-,: lj1 :arij <:i1|ii, * ,;* 3\ irrs'nS,X

.q1r lrfrlii y,,E
Firman Allah, "Dan (ingatlah) ketil(a kamu berangkat pada pagt

hari dari (rumah) keluargamu akan menempatkan orang-orang
mulonin pada beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha
Mendengar lagi Maha Mengetahur." (Qs.Aali Imraan [3]: 121).

Dan firman-Nya, "Janganlah kamu bersiknp lemah dan
janganlah (pula) kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang
yang paling tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang
beriman. Jika kamu (pada perang Uhud) mendapat luka, makn
sesungguhnya knum (knfir) itupun (pada perang Badar) mendapat
luka yang serupa. Dan masa (kejayaan dan kehancuran) itu kami
pergilirlcan di antara manusia (agar mereka mendapat pelajaran) dan
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supaya Allah membedalan orang-orang yang beriman (dengan

orang-orang lraftr) dan supaya sebagian kamu dijadikan-Nya (gugr
sebagai) syuhada. Dan Allah tidak menyrkai orang-orang yang
zhalim. Dan agar Allah membersihkan orang-orang yang beriman
(dari dosa mereka) dan membinasakan orang-orang yang knfir.
Apaknh lramu mengira bahwa kamu akan masuk surga, padahal
belum nyata bagi Allah orang-orang yang berjihad di antara kamu,

dan belum nyata orang-orang yang sabar. Sesungguhnya kamu

mengharapkan mati (syahid) sebelum kamu menghadapinya;
(sekarang) sungguh kamu telah melihatnya dan knmu

menyal<siknnnya." (Qs. Aali Imraan [3]: 139-la3).

Dan firman-Nyq "Dan sesungguhnya Allah setelah memenuhi
janji-Nya kepada kamu, l@tika kamu membunuh mereka dengan izin-
Nya, sampai pada saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu
dan mendurhakai perintah (Rasul) sesudah Allah memperlihatkan
kepada lramu apa yang knmu sukai. Di antara kamu ada yang
menghendaki dunia dan di antara kamu ada yang menghendaki
akhirat. Kemudian Allah memalinglcan kamu dari mereka untuk
menguji kamu; dan sesungguhnya Allah telah memaafl<an kamu. Dan
Allah mempunyai karunia (yang dilimpahkan) atas orang-orang yang
beriman. " (Qs. Aali Imraan [3]: 152)

"Dan janganlah knmu mengira bahwa orang-orang yang gugur
di jalan Allah itu mati; bahtran mereka itu hidup di sisi'Tuhan mereka

dan mendapat rezeki. " (Qs.Aali Imraan [3]: 169)

Keterangan:

(Bab perang Uhud). Kata 'bab' tidak tercantum dalam riwayat
Abu Dzarr: Adapun 'I-Ihud' adalah gunung yang terkenal. Jaraknya

dengan Madinah kurang dari satu farsakh. Gunung inilah yang

disebutkan Nabi SAW dalam sabdanya, $t *,4-k (Gunung yang

menyukai knmi dan kami menyukainya), seperti akan disebutkan pada
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akhir bab ini disertai penjelasan tambatran tentang faidah-faidatl

berkaitan dengannya.

As-Suhaili menukil dari Az-Zubair bin Bakkar di dalam kitab

Fadhl Al Madinaft batrwa kuburan Harun AS terdapat di gunung

Uhud. Konon Harun dan Musa AS datang bersama rombongan bani

Israil untuk menunaikan haji. Namun, dia menemui ajalnya di tempat

itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, sanad riwayat Az-Zrabair bin Bakkar

sangat lemah, karena adanya gurunya yang bernama Muhammad bin
Al Hasan bin Zabalah. Disamping itu, jalur ini munqathi' (terputus)

dan tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW.

Di gunung ini terjadi peristiwa masyhur pada bulan Syawal

tahun ke-3 H rnenurut kesepakatan mayoritas ulama. Adapun mereka

yang mengatakan tatrun ke4 telah menyalahi pendapat mayoritas.

Menurut Ibnu Ishaq, perang Uhud berlangsung pada 1l malam

berlalu dari bulan Syawal. Ada pula yang mengatakan setelah 7

malam. Sebagian mengatakan setelah 8 malam. Sebagian lagi

mengatakan setelah 9 malam. Pendapat lain mengatakan pada

pertengahan bulan tersebut.

Imam Malik berkata, "Perang Uhud te{adi satu tahun setelah

perang Badar." Namun, pernyataan ini tidak bermaksud menetapkan
waktu secara tepat. Karena perang Badar terjadi pada bulan Ramadhan

menurut kesepakatan ulama. Dengan demikian, perang Uhud te{adi
satu tahun ditambah beberapa hari. Oleh karena itu, pada kesempatan

lain dia berkata, "Perang Uhud terjadi 3l bulan sesudah hijrah."

Latar belakang peristiwa ini adalah apa yang disebutkan Ibnu
Ishaq dari guru-guruny4 dan Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab serta

Al Aswad dari Urwah. Berikut kami kutip ringkasan pernyataan Musa
bin Uqbah ketika menuturkan proses peristiwa tersebut. Dia berkata:

Ketika kaum Quraisy kembali (dari perang Badar), mereka
mengajak suku-suku Arab yang bisa dipengaruhi, lalu mereka
berangkat dibawatr pimpinan Abu Suftan hingga singgatr di Bathn Al
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Wadi, sebelum Uhud. Pada saat yang sama, sejumlah kaum muslimin

merasa menyesal karena tidak ikut dalam perang Badar dan berharap

bisa bertemu musuh. Pada malam Jum'at Rasulullah bermimpi. Di

pagi hari, beliau bersabda, 'semalam aku bermimpi melihat seekor

sapi disembelih. Demi Allah, kebaikan dan kekekalan. Aku melihat

juga pedanglat Dzulfiqar patah di bagian matanya... atau beliau

mengatakan sumbing pada matanya... maka aht tidak menyukainya,

dan keduanya adalah musibah. Lalu aku melihat diriht mengenakan

baju besi yang kuat dan membonceng seekor domba '. Mereka berkata,

'Apa tafsirannya wahai Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Aku

menafsirkan sapi (baqar) sebagai pembunuhan ftaqr) yang terjadi

pada kita. Sedang domba (kibasy) sebagai senjata perusak (kabsy).

sementara baju besi yang kuat adalah Madinah. Tinggallah kalian (di

Madinah). Jikn orang-orang itu masuk ke lorong-lorong Madinah

makn kita serang merekn dan lempari dari atas rumah-rumah'-

Kelompok tersebut berkat4 'Wahai Nabi Allah, kami telah

mengharapkan hari ini'. Sebagian besar orang-orang enggan, kecuali

harus keluar. Selesai shalat Jum'at, Rasulullah minta dibawakan baju

besi, lalu memakainya, kemudian mengumumkan kepada orang-orang

untuk keluar. Akhirnya, orang-orangyangbijak menyesal dan berkata,

'Wahai Rasulullah, tetaplah di tempat sebagaimana engkau

perintahkan kepada kami'. Beliau bersabda, 'Tidak patut bagi seorang

nabi apabila telah mengenakan perlengkapan pefang, kembali

sebelum melakukan peperangan'. Nabi SAW keluar bersama mereka

dengan jumlah 1000 personil. Sementara kaum musyrikin berjumlah

3000 prajurit. Nabi SAW terus maju hingga bermarkas di Uhud. Pada

saat itu, Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri dari pasukan

bersama 300 prajurit. Maka tersisa 700 orang bersama Nabi SAW.

Ketika Abdullah kembali dia terperangkap pada dua kekuatan kaum

mukminin, yaitu bani Haritsah dan bani Salimah.

Kaum muslimin mengambil posisi di lereng gunung Uhud dan

kaum musyrikin di tanah hamparan. Kedua belah pihak telah siap

melakukan peperangan. Pasukan berkuda kaum musyrikin, yang
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berjumlatr 100 orang dipimpin oleh Khalid bin walid. Dipihak kaum
muslimin tidak ada seorang pun yang menunggang kuda. pemegang

panji kaum musyrikin saat itu adalatr Thalhah bin Utsman.

Rasulullah menunjuk Abdullah bin Jubair untuk memimpin
pasukan pemanatr yang berjumlah 50 orang dan menegaskan kepada
mereka agar tidak meninggalkan tempat. Adapun pemegang panji
kaum muslimin adalah Mush'ab bin Umair. Pertempuran diawali
dengan perang tanding antara Mush'ab bin Umair dengan Thalhah bin
Utsman yang berakhir dengan terbunuhnya Thalhah.

Kaum muslimin menyerang kaum musyrikin hingga mendesak
mereka ke basis pertatranan. Lalu pasukan berkuda kaum musyrikin
berusatra menyerang, tetapi disambut pasukan pemanah kaum
muslimin. Kejadian itu berulang hingga tiga kali. pasukan kaum
muslimin maju hingga ke markas kaum musyrikin dan membuat
mereka cerai-berai. Keadaan ini dilihat oleh pasukan pemanah,
sehingga mereka meninggalkan tempat dan langsung menyerbu masuk
ke tengah perkemahan kaum musyrikin. Kesempatan ini dilihat oleh
Khalid bin Walid, maka dia mengeralrkan pasukan berkuda hingga
memporak-porandakan barisan kaum muslimin. Dalam keadaan tak
menentu, tiba-tiba terdengar seruan, 'Muhammad terbunuh dibelakang
kalian'. Kaum muslimin menjadi lesu dan berperang tak menentu.
Sekelompok mereka mundur ke arah Madinah sementara yang lainnya
bercerai berai dan banyak yang terbunuh. Nabi SAW tetap bertahan
saat mereka mundur dan beliau tetap memanggll dan memotivasi
mereka. Akhirnya, sebagian mereka kembali kepadanya di dekat
lereng bukit.

Nabi SAW bergerak mengumpulkan kembali sahabat-

sahabatnya. Pada saat itu, beliau dihadang orang-orang musyrik, lalu
memanatr wajahnya hingga berdarah dan mematahkan giginya. Nabi
SAW naik ke bagian atas diiringi Thalhah dan Az-Zubair. Sumber lain
mengatakan, beliau dikawal sekelompok kaum Anshar, diantaranya

Sahal bin Baidha' dan Al Harits bin Shummah.

FATHUL BAARI - 23-I



orang-orang musyrik sibuk mengurusi korban kaum muslimin.

Mereka mencincang, memotong telinga, hidung, kemaluan, dan

membelah perut. Mereka mengira berhasil membunuh Nabi sAW dan

para sahabatnya. Abu Sufyan berkata membanggakan sembahan

mereka, .Telah mulia Hubal'. Maka perkatannya dijawab oleh umar,
.Allah lebih Mulia dan Agung'. Lalu kaum musyrikin kembali ke

tempat perbekalan mereka.

Nabi SAW bersabda kepada para sahabatnya, 'Jika mereka

menunggang hewan dan menjadikan perbekalan mengikutiiejak lada,

maka mereka hendak menyerang rumah-rumah (di Madinah). Akan

tetapi bila mereka menaiki hewan penganghtt perbeknlan dan

meninggalkan kuda, berarti merekn hendak pulang'. Sa'ad bin Abi

Waqqash mengikuti mereka, lalu kembali dan berkata, 'Aku melihat

kuda tidak ditunggangi'. Maka perasaan kaum muslimin menjadi lega.

Mereka kembali ke tempat pertempuran menguburkan orang-orang

yang terbunuh pada pakaian mereka tanpa memandikan dan

menshalati.

Tangisan menyelimuti kaum muslimin atas kematian saudara-

saudara mereka. Di sisi lain, kaum munafik merayakan kegembiraan,

muslihat kaum musyrikin semakin nampak, dan Madinah dipenuhi

kemunafikan. Orang-orang Yahudi berkata, 'Sekiranya dia adalah

nabi tentu mereka tidak akan kalah'. Sementara kaum munafik

berkomentar, 'Kalau mereka mau menaati kita tenlu tidak akan

mengalami kejadian ini'.

Para ulama mengatakan bahwa kisah perang Uhud dan apa yang

menimpa kaum muslimin, mengandung sejumlah faidah, hikmah

rabbani, diantaranya:

Pertama, mengenalkan kepada kaum muslimin tentang balasan

kemaksiatan dan akibat melanggar larangan. Hal ini terlihat dari

perbuatan para pemanah yang meninggalkan posisi mereka.

Kedua, para Rasul biasa mendapatkan ujian, tetapi kemenangan

akhir berada di tangan mereka, seperti telah disebutkan dalam dialog
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antara raja Heraklius dengan Abu Suffan. Hikmahnya, jika mereka

senantiasa menang niscaya akan masuk dalam kelompok kaum

mukminin orang-orang yang bukan dari kalangan mereka, sehingga

tidak dapat dibedakan antara yang benar dan yang salatr. Sementara

bila terus menerus kalah niscaya tidak tercapai maksud diutusnya

rasul. Maka konsekuensi hikmah itu adalah mengumpulkan dua

perkara sekaligus demi memisalrkan antara yang benar dan yang

dusta. Sebelumnya, urusan orang-orang munafik tertutup dari kaum

muslimin. Tetapi setelah kejadian ini, orang-orang munafik

menampakkan jati diri mereka, baik berupa perbuatan maupun

perkataan. Sesuatu yang awalnya berupa sindiran kini dilahrkan
terang-terangan. Maka kaum muslimin mengetahui musuh mereka

dari dalam sehingga persiapan dan kewaspadaan ditingkatkan.

Ketiga, mengakhirkan pertolongan pada sebagian kesempatan

dengan tujuan melatih diri dan menguasai jiwa. Ketika orang-orang
beriman mendapat ujian, maka mereka bersabar. Adapun orang-orang
munafik tampak panik dan kalut.

Keempat, Allah menyiapkan bagi hamba-hamba-Nya yang

beriman tempat-tempat di negeri kemuliaan yang tidak mungkin
dicapai oleh amal perbuatan mereka, maka dibuatkan untuk mereka
berbagai cobaan dan ujian, agar mereka dapat sampai ke tempat
tersebut.

Kelima, syahid merupakan tingkatan tertinggi para wali, maka
Allah menuntun mereka untuk sampai kepadanya.

Keenam, Allah hendak membinasakan musuh-musuh-Nya.
Untuk itu, mereka dibuatkan hal-hal yang mengharuskan kebinasaan,

berupa kekufuran, penentangan, dan keangkuhan terhadap wali-wali-
Nya. Maka kejadian itu dijadikan sebab untuk membersihkan dosa-

dosa kaum mukminin sekaligus membinasakan orang-orang kafir.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan beberapa ayat
dalam surah Aali Imraan yang semuanya berkaitan dengan perang

Uhud. Ibnu Ishaq berkata, "Allah menurunkan 60 ayat dalam surah
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Aali Imraan tentang perang Uhud." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Al Miswar bin Makhramah, dia berkata, "Aku berkata kepada

Abdunahman bin Auf, 'Beritahukan kepadaku tentang kisah kalian

pada perang lJhud'. Maka dia berkata, 'Bacalah ayat 120 surah Aali

Imraan, niscaya engkau akan dapatkan;'Dan (ingatlah) ketika l<amu

berangkat pada pagi hari dari (rumah) keluargamu akan

menempatkan orang-orang mulonin pada beberapa tempat untuk

b erp erang -hingga 
fi rman-Nya- ras a t entram b erupa kantuk'. "

"*i,'r lu* :aefi''o$*i qo\i\Y;1 ,iw a, Sy:

G)b (Dan [ingatlahJ ketika kamu berangkat pada pagi hari dari

[rumahJ keluargamu akan menempatkan orang-orang mulonin pada

beberapa tempat untuk berperang. Dan Allah Maha Mendengar lagi
Maha Mengetahui). Kata ghadauta artinya berangkat pada pagi hari.

Sedangkan kata tubawwi'ul muloniniin maqaa'ida lil qitaal'
(menyiapkan bagi kaum mukminin tempat-tempat untuk berperang),

yakni mengatur posisi mereka dalam barisan perang. Asal kata

tubawwi' adalah al ma'aab, yakni tempat kembali. Sedangkan

maqaa'id adalah bentuk jamak dari kata maq'ad, artinya tempat

duduk.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id, dari Qatadah, dia berkata,

)ry. :* qilt'a:ri ii ii {ii',1 lt A $b (Nabi Attah berangkat

di pagi hari dari tempat keluarganya, pada perang Uhud, dalam

rangka menyiapkan orang-orang muhnin pada posisi masing-masing,

untuk berperang). Senada dengannya dinukil juga dari Mujahid, As-

Sudi, dan selain keduanya. Sementara dari Al Hasan disebutkan

bahwa peristiwa itu berlangsung pada perang Azhab. Akan tetapi dia

melemahkan pandangan ini.

'w:# Fj br i,ijitr €?: tir ri tt4 t1 (Jangantah kamu

bersfkap lemah dan' janganlah [pulal kamu bersedih hati, padahal
lramulah orang-orang yang paling tinggi [derajatnyaJ, jil(a kamu

arang-orang yang beriman). Kalimat pelengkap pada kata bersyarat,
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"Jika kamu orang-orang )xang beriman", tidak disebutkan secara

tekstual, dimana seharusnya adalah'tnaka janganlah kamu lemah dan

bersedih".

Ath-Thabari menukil dari Mujahid tentang kalimat 'walaa

tahinuu', yal*i janganlah kamu lernah. Sementara dari Jalur Az-Zrthi

disebutkan, S1'ia ,F;.r{t:,srt';t: * b, }b'r;, y;ei e'ir
ff 'o-3thr iiirpi 1Si'$bft,t+bi ey/,'$ ltumtah yang

terbunuh dan terlulm diantara sahabat-sahabat Nabi SAW sudah

culcup banyak. Hingga masing-masing mereka telah mendapatkan

bagiannya. Maka merelca pun merasakan kesedihan yang mendalam.

Oleh karena itu, Allah menghibur mereka dengan hiburan yang

terbaik). Senada dengannya dikutip juga dari jalur Qatadah, dimana

dia berkata, );it t' eqi'elrJ )- r+ trt et;o (Allah

menghibur dan memotivasi merekn untuk memerangi musuh-musuh

merelra, dan melarang mereka bersiknp lemah).

Dari jalur Ibnu Juraij disebutkan; Beliau berkata tentang firman
Allah, 'walaa tahinuu', yaL-i janganlah kamu lernah menghadapi

musuh-musuh kamu. Sedangkan firman-Nya,' walaa tahzanuu', ytt<rf
jangan merasa bersedih dalam diri-diri kamu, karena sesungguhnya

kamulah orang-orang yang tinggi derajatnya. Dia berkata, "Adapun
penyebabnya, ketika mereka bercerai berai, lalu kembali ke lereng

bukit, maka mereka saling bertanya, 'Apa yang dilakukan si fulan...
apa yang dilakukan si fulan?' Sebagian mereka mengabarkan tentang
kematian sebagian yang lain. Diberitakan juga bahwa Nabi SAW
terbunuh. Maka mereka berada dalam kegalauan dan kesedihan.

Disaat mereka dalam kondisi demikian, tiba{iba Khalid bin Walid
datang dari bagian atas memimpin pasukan berkuda kaum musyrikin.
Maka sekelompok pemanah kaum muslimin bergegas naik ke bukit
dan memanah pasukan berkuda kaum musyrikin hingga Allah
menjadikan mereka kalah. Setelah itu kaum muslimin menguasai
gunung dan bertemu Nabi SAW."
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Dari jalur Al Aufi, dari Ibnu Abbas, dia berkata" "Khalid bin Al
Walid datang dan ingin menguasai gunung lalu menyerang kaum

muslimin dari atas. Maka Nabi SAW bersabda, 'Ya Allah, janganlah

merelrn berada di atas kami'. Akhirnya Allah menurunkan firman-

Nya, 'Dan janganlah menjadi lemah dan jangan bersedih sementara

lramulah yang tinggi'. "
..( |\.,P 1i &r1 -dr" Jl u.\U. r<ip\y'o:tbiltt 5s* :ui1 :as:iii

1fujJt o* @an sesungguhnya Allah setelah memenuhi janii-Nya

kepada kamu, ketikn kamu membunuh 
-membabat 

habis- merekn

dengan izin-Nya... hingga firman-Nya... Allah mempunyai karunia

[yang dilimpahkanJ kepada orang-orang beriman). Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur As-Sudi dan selainnya, bahwa yang dimaksud

dengan 'janji' adalah sabda beliau SAW kepada pasukan pemanah,

;'; ,p Ek q \/; \t'et ot:*v;; "nk1 6"'rrgguhnva katian

akan mengungguli mereka, maka janganlah knlian meninggalkan

tempat, hingga aku memerintahkan kalian). Imam Bukhari

menyebutkan juga kisah para pemanah tersebut dalam bab ini, dan

saya akan menyebutkan penj elasannya.

Dari jalur Qatadah dan Mujahid disebutkan; Firman Allah,'idz
tahussuunallum', yakni kalian membunuh mereka. Adapun perkataan

Imam Bukhari menafsirkan firman-Nya,'tahussuunahun', yakni

menghabisi mereka, adalah perkataan Abu Ubaidah. Ath-Thabari

meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Nabi SAW bersabda

kepada para peman uh, Ek'C o 4,6 JtJ J r!1.(Sesungguhnya kita

akan senantiasa menang selama kalian tetap di tempat kalian).

Orang pertama yang perang tanding adalah Thalhah bin Utsman,

'Jan dia terbunuh. Setelah itu, kaum muslimin menyerang kaum

musyrikin hingga berhasil memukul mundur mereka. Khalid bin

Walid menggerakkan pasukan berkuda namun disambut oleh pasukan

pemanah sehingga mundur. Kemudian para pemanah meninggalkan

tempat dan masuk ke perkemahan musuh untuk mendapatkan harta
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rampasan perang. Dengan sigap, Khalid bin Al Walid mengerahkan
pasukannya membunuh para pemanatr yang masih tersis4 diantaranya
adalah pemimpin mereka Abdullatr bin Jubair. Ketika kaum musynkin
melihat pasukan berkuda mereka mengendalikan keadaan, mereka pun
kembali dan menyerang, maka korban berjatuhan di kalangan kaum
muslimin.

Adapun firman-Nya, 'Sampai pada saat lcamu lemah 
-yakni

menjadi pengecut- dan berselisih dalam urusan itn'. Maksudnya,
kalian tetap dalam keadaan unggul hingga terjadi urusan tersebut pada

kalian. Kemudian firman-Nya,'Kemudian Dia memalingkan kamu
dari mereka', mengandung isyarat kekalahan kaum muslimin akibat
sebagian anggota pasukan pemanah yang menginginkan rampasan
perang. kri juga yang disinyalir oleh firman-Nya,"Diantara kamu ada
yang menginginknn kehidupan dunia dan diantara lamu ada yang
menginginknn akhirat. "

As-Sudi berkata: Dari Abdu Khair, dia berkata: Abdullah bin
Mas'ud berkata, ".,qku tidak pernah melihat seorang sahabat Nabi
SAW yang menginginkan dunia hingga turun ayat ini pada hari Uhud,
'Diantara lramu ada yang menginginkan kehidupan dunia dan
diantara kamu ada yang menginginkan akhirat'."

Mengenai firman Allah, uJreLi i\t $; ,irt;-:it'rp; li
(Janganlah kamu mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah
bahwa mereka itu mati). Imam Muslim meriwayatkan dari jalur
Masruq, diaberkata, tii, ii Ut r:f ,j6 crrrlr ,7:*',* s:ei,:;i ilr + rii'rl

a.ii,P * !t*t eerrt:rtio'|k g\EXi+l$t'-i.sj*W
6)6.q $'Si,zZit 1l3i (Kami bertanya kepada Abdullah bin Mas,ud

tentang ayat-ayat tersebut, maka dia beri;ata, ,Ketahuilah,

sesungguhnya kami telah bertanya tentangnya maka dikatakan
kepada kami; Ketika saudara-saudara kamu terbunuh pada perang
uhud, maka Allah menjadikan ruh-ruh mereka dalam rongga burung

FATIIUL BAARI _ 237



hijau. Burung itu datang ke sungai-sungai surga dan memakan buah-

buahannya."

1}; ir' Jb';:t Jti :Jv tltL ?nr ,g, /& it ,f "* ,f
.,a'o;iiir;i * *s alt bI J; r-ri :-if t;" *,

4041'.. Dari Ikrim ah,'dailUnu AUUus RA, dia bert<ata, 'Nabi
SAW bersabda pada perang Uhud, 'Ini Jibril memegang kepala

kudanya dan dia membawa perlengkapan perang'."

^*?rr j* itJ.J,1, J,b ,Jtt lG ;. zzL * /t eri */ ,. /

!'='r\6:+tt.f\;e ry €,a* *i'u * *'t
'€tT ;:l: ,"y'€"e i:t ,Li""<-il't; ;\ilw'Pr 

"a

*')lt\'"b!');, itWU 2U
4042. Dari Abu Al Khair, dari Uqbah bin Amir, dia berkata,

"Rasulullah SAW menshalati orang-orang yang terbunuh pada perang

Uhud setelah 8 tahun, seperti orang yang hendak mengucapkan

selamat tinggal kepada yang hidup dan yang mati. Kemudian beliau

naik mimbar dan bersabda, 'Sesungguhnya alru akan mendahului

lralian dan alru akan meniadi sal<si atas kalian. Sesungguhnya

peganjian iamu adalah haudh (telaga). Sungguh aku melihat

kepadanya di tempatku ini. Aku tidak khawatir terhadap kalian untuk

berbuat syirik, tetapi aku khawatir kalian beriomba-lomba dalam

mcsalah dunia'. " Dia berkata, "Itulah pandangan terakhir aku melihat

Rasulullah SAW."
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Keterangan Hadits:

Setelatr menyebutkan ayat-ayat di atas, Imam Bukhari

menyebutkan beberapa hadits yang merupakan penafsiran ayat-ayat

tersebut. Hadits-hadits tersebut adalah :

Pertama, hadits Uqbatr bin Amir, dia berkata,"Rasulullah SAW

menshalati orang-orang terbunuh pada perang Uhud'. Hadits ini
berkaitan dengan firman Allah, "Janganlah kamu mengira orang-

orangyang terbunuh di jalan Allah..."

Kalimat 'sesudah I tahun' bukan sebagai penetapan waktu

secara tepat. Penjelasannya telatr dikemukakan pada bab "Menshalati

Syuhada", dalam pembahasan tentang jenazah.

L'i'&:-i'# ;i,i61,'eb'j (Kemudian betiau naik mimbar

dan bersabda, "Sesungguhnya aku akan mendahului kalian"). Dalarrr
riwayat mursal Ayyub bin Bisyr dari riwayat Az-Zuftri yang dikutip

Ibnu Abi Syaibah disebutkan , o'g 'j ,1, ,P * ,p ,a?, r7O 1;
',a;:c iliil';s6'&'y;",ri rll c;,bi e e 'rfr a'nk t S:tt (Betiau

keluar dengan kepala diperban hingga duduk di atas mimbar.

Kemudian yang pertama knli beliau ucapkan adalah berdoa untuk
merekn yang gtgur dalam perang Uhud dan memohon ampunan

untuk mereka, lalu beliau banyak mendoakan mereka). Hal ini
dipahami sebagai apa yang pertama beliau ucapkan setelah keluar dan

sebelum naik mimbar.

c:6r\r1 :g*.fiii (Seperti orang yang hendak mengucapkan

selamat tinggal kepada yang hidup dan yang mati). Lafazh ini juga
dinukil oleh Haiwah bin Syuraih dari Yazid bin Abi Habib Yahya bin
Ayyub yang dikutip Imam Muslim, or;\ii :}fl.f\i€ 1, * "j

(Kemudian beliau naik mimbar seperti mengucapkan selamat tinggal
kepada yang hidup dan yang mati). Berpisah dengan yang hidup
cukup jelas, karena konteks hadits mengisyaratkan bahwa kejadian itu
terjadi diakhir hidup beliau. Sedangkan berpisah dengan yang mati,
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ada kemungtcinan maksud sahabat (periwayat hadits ini) adalah

terputusnya ziaratr beliau kepada mereka dengan jasadnya. Karena

meskipun beliau tetap hidup sesudah mati, tetapi itu adalatr kehidupan

akhirat yang tidak sama dengan kehidupan dunia.

Kemungkinan juga maksud 'perpisatran dengan yang mati'

adalah keterangan yang disitir dalam hadits Aisyah, yaitu permohonan

ampunan untuk para penghuni Baqi'. Hadits yang dimaksud telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah dan tanda-tanda

kenabian, yang selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

Catatan

Dalam riwayat Abu Al Waqt dan Al Ashili -di tempat ini-
sebelum hadits uqbah bin Amir, disebutkan hadits Ibnu Abbas, "Nabi

SAW bersabda pada perang Uhud, 'Ini Jibril memegang kepala

kudanya'. " Namun, hal ini tidak benar ditinjau dari dua segi:

Pertama, hadits ini telah disebutkan dengan sanad dan matan

yang sama pada bab "Para Malaikat turut dalam Perang Badar." Oleh

karena itu, ia tidak disebutkan oleh Abu Dzat dan selainnya, diantara

para periwayat akurat shahih Bukhari. Begitu juga tidak dikutip Al

ismaili dalam kitab Al Mustakhraj dan tidak pula oleh Abu Nu'aim.

Kedua, lafazh yang terkenal sehubungan dengan hadits ini

adalah .perang Badar' seperti yang telah dijelaskan, bukan perang

Uhud.

Q i,Ss..&?nt gt ,,1

c

?t,r
.^

d-1, aJJl'altri | :J$') iur .r.o W
i*, ^)" qL t:lra. r^r";-?r!b

]?r,;Y!St aW *,
,t;; )'"db €;b ., t N1.

U3,^i-l-1

#; f a;) ,[!At ,Lo\fliAt'd?t ;- ,t;:] tlA A"
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* ,!t'*i6 .d;*iJt'a4)t ,oji- tr';r;!v,;;b, -u.i
o.*'. rrJ ffi .tiu .t;;,t oi'p: * \t * Ut';l
gptr ,4i :Jui ot :- I o?!r, .y or1r,,f.( |r4;',
v 'ii rJla eri;.t rF €l ,Ju" .|# v ,jui ri.1,=l

t;g * ,tt:'ts^'atllw r*dJr iy; r-F *qi :Jt- i*J
?tt ;i :t'r:'Z 6- C.-,s, 16 * ;i'dtX" p .r }e\ i;i
^4?ht *Ut,lg ,y *t:oVL, l,SCJ**-6u)L
*1 iC ,tr?, ;,i ?nt rjrt ,ju .jp c ,tju ir;f ,*,
:j*,, * \t 

'u'Ct le .€ "'i \i ,slit 6 ,ab
#ie e ;; \) 6\'; ir ,rjri ,JG il* c $s .;+i
'Ji Wr';l 'f ilf t::yi,ja .,-stj ,r:,r. & "?:; oA

4043. Dari Al Bara' RA, dia berkata, ..Kami bertemu kaum
musyrikin pada hari itu. Lalu Nabi SAW memposisikan pasukan
pemanah dan menunjuk Abdullah sebagai pemimpin mereka. Beliau
bersabda, 'Janganlah kalian meninggalkan tempat. Apabila karian
melihat kami menang atas mereka, maka jangan tinggalkan tempat.
Kalau kalian melihat mereka menang atas kami, maka jangan
membantu kami'. Ketika kami bertemu, mereka melarikan diri, hingga
aku melihat perempuan-perempuan be{alan dengan cepat di gunung.
Mereka mengangkat kain dari betis-betis mereka hingga tampak
gelang-gelang di kaki mereka. Maka orang-orang pun berkata,
'Rampasan perang... rampasan perang...' Abdullah berkata,
'Rasulullah sAw membuat perjanjian kepadaku agar kalian tidak
meninggalkan tempat'. Tapi mereka enggan (menuruti). Ketika

€,s*'
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mereka enggan maka dipalingkan wajah-wajah mereka hingga jatuh

korban sebanyak 70 orang terbunuh. Abu Suffan tampak dari bagian

atas dan berkata, 'Apakah di antara kalian ada Muhammad?' Beliau

SAW bersabda, 'Janganlah kalian meniawabnya'. Dia berkata,

'Apakah di antara kalian Ibnu Abi Quhafah?' Beliau bersabda,

'Janganlah kalian menjawabnya'. Dia berkata, 'Apakah di antara

kalian Ibnu Khaththab?' Beliau bersabda, 'Janganlah kalian

menjawabnya'. Dia berkata, 'Sesungguhnya mereka itu telah

terbunuh, sekiranya masih hidup niscaya mereka akan menjawab'.

Umar tidak dapat menahan dirinya, maka dia berkata, 'Engkau dusta

wahai musuh Allah, semoga Allah melanggengkan untukmu apa yang

menghinakarmu'. Abu Sufyan berkata, 'Jadilah tinggi wahai Hubal'.

Nabi SAW bersabda, 'Jawablah dia'. Mereka berkata, 'Apa yang

kami ucapkan'. Beliau bersabda, 'Ucapkanlah; Allah lebih Tinggi dan

lebih Agung'. Abu Sufyan berkata, 'Kami memiliki Uzza dan kalian

tidak memiliki Uzza'. Nabi SAW bersabda, 'Jawablah dia'. Mereka

berkata, 'Apa yang kami katakan?' Beliau SAW bersabda, 'Allah
pelindung kami dan tidak ada pelindung bagi kalian'. Abu Suffan

berkata, 'Hari ini sebagai balasan hari Badar, perang silih berganti,

kalian akan mendapati jasad yang dicincang-cincang, aku tidak

memerintahkannya dan tidak pula menggangguku'."

Keterangan Hadits:

Kedua, hadits Al Baraa' bin Azib tentang kisah pasukan

pemanah.

"|-!,f (Dari Al Bara'). Dalam riwayat Ztthair pada

pembahasan tentang jihad dari Abu Ishaq disebutkan, "Aku

mendengar Al Bara' bin Azib."

i,,,.4i c{ .J,JJ v4S lXami bertemu kaum musyrikin hari itu).

Dalam riwayat Abu Nu'aim disebutk an, S $l t 'A fi itl-if r:,

(Ketika perang (Jhud, kami bertemu kaum musyrfkin). 
' '
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a6)t Qara pemanah). Dalam riwayat Zuhair disebutkan, $€i
'rii',+ (Merela berjumlah 50 orang). Keterangan inilatr yang

menjadi pegangan. Dalam krtab Al Huda disebutkan batrwa 50 adalah

jumlatr pasukan berkuda saat itu. Tetapi keterangan ini tidak benar.

Musa bin Uqbatr telatr menandaskan bahwa pada perang Uhud, tidak

ada seekor kuda pun diantara kaum muslimin. Lalu dalam riwayat Al

waqidi disebutkan, u+,t ";;i *if &'.,l1, l' )"7'dj'& os

i;;.(Bersama mereka seekor kuda milik Rasulullah SAW dan seel<or

kuda milik Abu Burdah).

l' ,+ '#';?t (Beliau menuniuk Abdullah sebagai pemimpin

merekn). Dalam riwayat Ztthair disebutkan, "Abdullah bin Jubair."

Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan bahwa beliau

bersabda kepada mereka" +'H Jfr, ++t t-ib SS$ t|.dr
(Enyahkan pasukan berlaila dari kami dengan anak panah.

Janganlah merelm menyerang dari belakang kami).

tj-i,fi | (Janganlah kalian meninggalkan tempat). Dalam

riwayat Zuhur disebutkan , 3 , rti o-!. lttngga aht mengirim

utusan kepada kalian).

t4 ,:* efi-lt'of; Oit o kalian melihat mereka menang atas

knmi). Dalam riwayat Zuhair disebutkan ,'r:1Sr v;hes gfri:bg gif"
lralian melihat kami disambar burung\. Lalu dalam hadits Ibnu Abbas

yang dikutip Ahmad, Ath-Thabarani, dan Al Hakim, f &' ;-;t';tl
it[' '€;p * Ja €F$by 'u;# tr,;t ]4 J6 t yt e tr6i'tl;j
€f#'r-i rrtbn gfit (Sesungguhnya Nabi SAW memposisiknn

merekn pada suatu tempat kemudian bersabda kepada merekn,

'Lindungilah belakang kami. Jika kalian melihat kami dibunuh maka

janganlah kalian menolong kami. Apabila kalian melihat kami telah

mendapatkan rampasan maka jangan bergabung dengan kami'.).
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itfX ,UA d!: (Alat melihat perempuan'perempuan berjalan

dengan cepat). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat, yalari

menggunakan kata 'yasytadidna' (berjalan cepat). Demikian juga

yang dikutip Al Kasymihani dalam riwayat Zvhair. Sementara dalam

riwayatnya di tempat ini menggunakan kata 'yusnidna'(mendaki).

Adapun periwayat lainnya dalam riwayat Zuhair menyebutkannya

dengan kata' yasydidna'.

Iyadh berkata, "Dalam riwayat Al Qabisi pada pembahasan

tentang jihad disebutkan dengan kata'yasytadidna'. Demikian juga

dikutip Ibnu As-Sakan di tempat ini dan pembahasan tentang

keutamaan. Pada riwayat Al Ismaili dan An-Nasafi disebutkan

'yasytadduun'. Al Kasymihani menukil dengan lafazh 'yastaniduun'

dan sahabatnya menukil dengan lafazh'yasyudduun', tapi semuanya

memiliki makna yang sama (yukni berjalan dengan cepat).

Pada awal bab ini disebutkan bahwa kaum Quraisy keluar

membawa perempuan-perempuan untuk memberi semangat para

prajurit. Ibnu Ishaq menyebutkan nama-nama wanita tersebut, yaitu

Hindun binti Utbah keluar bersama Abu Suffan, lJmmu Hakim binti

Al Harits bin Hisyam bersama suaminya Ikrimah bin Abi Jahal,

Fathimah binti Al Walid bin Al Mughirah bersama suaminya Al
Harits bin Hisyam, Barzah binti Mas'ud Ats-Tsaqafiyah bersama

suaminya Shafwan bin Umayyah (dia adalah ibu. daripada Ibnu

Shafwan), Raithah binti Syaibah As-Sahmiyah bersama suaminya

Anu bin A1 Ash (dia adalah ibu daripada putra Amr yang bernama

Abdullah), Salafah binti Sa'ad bersama suaminya Thalhah bin Abi
Thalhah Al Hajabi, Khanas binti Malik (ibu daripada Mush'ab bin

{-trmair), dan Amrah binti Alqamah bin Kinanah. Menurut ulama selain

Ibnu Ishaq, perempuan-perempuan yang keluar bersama kaum

musyrikin pada perang Uhud berjumlah 15 orang.

,#; t',,-,1L (Mereka mengangkat flrainJ dari betis-betis

merekn). Maksudnya untuk memudahkan mereka be{alan cepat.

Dalam hadits Az-Ztbair bin Al Awwam yang dikutip Ibnu Ishaq, dia
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berkat4 "Demi Allah, aku melihat Hindun binti Utbah dan teman-

temannya berjalan dengan cepat sambil menyingsingkan pakaian

melarikan diri. Tidak ada penghalang dengan mereka sedikit maupun

banyak. Tiba-tiba pasukan pemanatr bergerak menuju tempat

perkemahan musuh hingga terbuka bagtan belakang kami dari aratt

gunung. Kami pun diserang dari arah belakang. Hingga seseorang

berseru, 'Ketatruilah sesungguhnya Muhammad telah terbunuh'. Kami

bercerai berai dan mereka mendesak kami setelah kami membunuh

para pemegang panji mereka, hingga tidak seorang pun di antara

mereka yang mendekat kepadanya."

- tyXn' & U' jly,!'"bi'ti |i*i,ry'.oii-rlteit
tW .ti{ I tti TUaka orang-orang pun berkata, 'rampasan perang...

rampasan perang...' Abdullah berkata, 'Rasulullah SAII/ membuat

perjanjian kepadalu agar kalian tidak meninggalkan tempat'. Tapi

mereka enggan [menurutiJ). Dalam riwayat Z;fiafi disebutkan, 
'4 2i

oi'.+is 4 ,&*t'# -.t ?y-,!i- a;1,,i i lt y'e6,bi
(Sahabat-sahabat Abdullah berkata, 'Rampasan perang 

-yakni hari

rampasan perang- para sahabat kalian telah menang. Apalagi yang

tratian tunggu?). Lalu ditambahkan , '6i't 6'€1 ,i+ i 1' f; j,i
z; tr-tfuli./dr "fiy isl ti'6tqt y n' & it ,S:nt

(Abdullah bin Jubair berkata, 'Apakah lalian lupa apa yang

dikatalran Rasulullah SAW kepada kalian?' Mereka berknta, 'Demi

Allah, sungguh kami akan datang kepada manusia dan mendapatkan

bagian rampas an perang' .).

Dalam hadits Ibnu Abbas, ti6h *t yil'& !, l?,te $I
U:rib'&t ii ,o',kg- r<Ar €tir'ti rll+'at! ,>7Sl',f F 'k
,i*i 6 -u;bi ,y.'*'r t;j;'ii pt y i" & is Jb: ?6bi
a:rat d:#t .* .,"* r;rt'g:U,F, *t 9,j,9 \r:ir iiijr u! ir;!r
iirr j; &r Jr.rl lUi'g'ri ,"F "crl c*,tl.Jr 'U ,lsj a..*.itj A;.'&A6.
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,;#'ri *.',f F il j.u6Ji q'e ,_? :#, J3i u.t bii pi y
'tl;;'y,itii3.l' 'CC') ,,fiil'g,r.t:* i"liJr t)vs (Ketitra Rasutultah

SAW mendapatkan rampasan dan mereka telah menguasai

perkemahan kaum musyrikin, pasukan pemanah menyerbu semuanya

dan masuk ke perkemahan untuk mendapatkan rampasan, barisan

para sahabat Rasulullah SAW merapat seperti ini [seraya
menyilangkan jari-jarinyaJ. Ketika pasukan pemanah mengosongkan

tempat dimana mereka berada, pasukan berkuda kaum musyrikin

masuk dari arah itu menyerbu para sahabat, makn sebagian mereka

memukul sebagian yang lain, dan keadaan pun menjadi kacau. Kaum

muslimin terbunuh dalam jumlah cukup banyak. Rasulullah SAW dan

para sahabatnya di awal siang berada dalam posisi menang hingga

berhasil membunuh pemegang panji musuh antara 9 atau 7 orang.

Lalu kaum muslimin melakukan terobosan menuju ke gunung. Saat itu
syetan berseru, 'Muhammad telah terbunuh '.). Pada pembahasan yang

lalu kami telah kemukakan hadits Az-Zlbair yang senada dengan ini.

ffit Jy 6.16i lXett*a mereka enggan [menuruti perintah

Rasulullah SArfl maka wajah-wajah merekn dipalingkan). Dalam
riwayat Zuhair disebutkan, i:ff r-'ii lXetika mereka mendatangi

mereka). Adapun kalimat 'wajah-wajah mereka dipalingkan', yakni

mereka kebingungan dan tidak tahu arah yang .dituju. Zthair
rnenambahkan dalam riwayatnya , C (il?i q ,S'r"lt er.Uby U,'s

b) ;* ,?t * Pt y A' .rl; Ut * ggutatttrrman-Nya,'Ketika

Rasul memanggil mereka di belakang merekn'. Tidak tertinggal
bersama Nabi SAW selain 12 laki-laki).

Dalam riwayat mursal disebutkan bahwa mereka berasal dari
golongan Anshar. Nama-nama mereka akan saya sebutkan pada hadits

ketujuh sesudah bab ini.

An-Nasa'i meriwayatkan dari lrbl Az-Zubair, dari Jabir, dia

berkata, 4bt F €,€.*t * nt e'4t os t ii-y-',t$t iitl:
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'$l i,1t,:o'!",r:',1 s r*-';.t i. yt y Jlt it s 4 :).iJt Si"i U

^1t ,f$ G & ttvui 'F-i t:,;'eS'gi"tZl iti i,f 7:j s-,plt;.

'L-jiL';pi :U\i lxetttca manusia berpaling [mundurJ pada perang

Uhud, malra Nabi SAW bersama 12 laki-laki dari kalangan Anshar,

diantara mereka adalah Thalhah).

Dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur As-Sudi, dia berkata,

ht )\ '"j|*t,F O4'#,',*,i,z:iijr',j.flj1 lriJ::26.u.Jar o.,"

|Ai?,63j'Jf '# *.ry ;r.r e(;,i' 
, 
'L,,tit 

tLA- Pt y i,' .,r:,
ui*,k*tv*-3 o"rr$ Pi y in' & At il&t? ,'d,i;r16 ^+i eill.,t
g';.',il'it .'oV-'q-i rir.'zab ,;,i, ,* i Jb3'a;*'6:''&i;";r '^:b

(roro sahabat bercerai berai. Sebagian mereka masuk ke Madinah,

sebagian lagi mengambil posisi di atas gunung, sementara Rasulullah

SAW tetap bertahan memanggil manusia kepada Allah. Maka beliau

SAW dilempar lbnu Qami'ah dengan batu sehingga hidungnya pecah

dan giginya patah. Lemparan itu membuat wajah beliau SAW terluka

dan cukup parah. Akhirnya 30 laki-laki kembali datang mengawal

Nabi SAW dan melindunginya. Kelompok ini menggiring beliau SAlll,

termasuk diantaranya Thalhah dan Sahal bin Hunaif Namun Thalhah

dipanah hingga tangannya menjadi lumpuh. Sebagian orang yang lari
ke puncak gunung berkata, 'Alangkah bailorya jika ada utusan yang
kita kirim kepada Abdullah bin Ubay, agar dia memintakan jaminan

keamanan buat kita dari Abu Sufyan. Anas bin An-Nadhr berknta,
'Wahai knum, jikn Muhammad telah dibunuh, maka Tuhannya

Muhammad tidak terbunuh, berperanglah di atas prinsip beliau SAW

berperang'.). Kemudian disebutkan kisah pembunuhan Anas bin An-
Nadhr, seperti yang akan dijelaskan. Nabi SAW naik ke gunung dan

hendak dipanah oleh seorang laki-laki di antara sahabatnya. Beliau

SAW bersabda kepada laki-laki itu, "Aku Rasulullah." Ketika mereka

mendengarnya maka suasana berubah menjadi kegembiraan dan

orang-orang pun berdatangan satu persatu. Mengenai orang yang

melukai wajah Rasulullah akan dibahas pada bab tersendiri.
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'\j oi.U'*-oli Qatuh korban 70 orang terbunuh). Dalam

riwayat Zuhair disebutkan, qti916 (Merelea menimbulkan korban

darinya), yakni dari kelompok kaum muslimin. Al Kasymihani

menukil dengan lafazh, t :, tji)-*ii lUereka menimbulknn korban di

antara kami),dan inilatr yang lebih tepat. Zuhairmenambahkarr, iu5
y\t',ryri )u.?:i f "),ti, q 1ivi iit*blrt pi y nr i; ujlr (Nabi

SAI( dan para sahabatnya menimbulkan korban diantara knum

musyrikin pada perang Badar sebanyak 140 orang). Masalah ini telah

dijelaskan.

Sa'id bin Manshur meriwayatkT d-i riwayat mursal Abu Adh-

Dhuha, dia berkata, ri-g$, 0.,:"A:( l'ff -!t l,;- S yi e
jr-;Jtr q ei3t ,otiL i. ,?bt fr i ), *i P n'4U't'a'p
(Pada hari itu -yaloi perang Uhud- 70 orang terbunuh; 4 orang
dari knlangan Muhajirin, yaitu Hamzah, Mush'ab bin Umair,
Abdullah bin Jahsy, dan Syimas bin Utsman. Adapun sisanya berasal

dari kalangan Anshar).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini juga ditegaskan Al
Waqidi. Namun, dalam perkataan Ibnu Sa'ad terdapat keterangan

yang menyelisihinya. Akan tetapi mungkin saja dipadukan seperti

yang telah dikemukakan.

Ibnu Hibban dan Al Hakim meriwayatkan dalam krtab Shahih

masing-masing, dari Ubay bin Ka'ab, dia berkata , 'p t;i iV"'*i
*ri ii, *c l;!;a'u-ti$r'oisi ,+ i-5Q, u': oj-ih)i )d\\
f y ,t'+ *r' tt':i.d":i- a$t2 ,e;;t'; lKorbon perans

{Jhud dari kalangan Anshar sebanyak 64 orang dan dari kalangan

Muhajirin sebanyak 6 orang. Orang yang kelima adalah Sa'ad

[mantan budok Hathib bin Abu Balta'ahJ dan keenam adalah Yusuf
bin Amr Al Aslami [sekutu bani Abdu Syamd).
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Al Muhibb Ath-Thabari menyebutkan dari Imam Asy-Syaf i
bahwa syuhada perang Uhud berjumlatr 72 oratg. Dari Imam Malik
disebutkan bahwa jumlatr seluruhnya 75 ormg, khusus dari kaum
Anshar sebanyak 7l orang.

Abu Al Fath Al Ya'muri menyebutkan nama-nama mereka
hingga mencapai 96 orang. Dari kalangan Muhajirin sebanyak l l
orang dan sisanya dari kalangan Anshar. Diantara mereka disebutkan
oleh Ibnu Ishaq. Sedangkan tambahannya diperoleh dari keterangan
Musa bin Uqbah, Muhammad bin Sa'ad, atau Hisyam bin Al Kalbi.
Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan dari Ad-Dimyathi sebanyak

4 atau 5 orang lagi. Dia berkat4 "Maka jumlah mereka lebih dari 100

orang."

Al Ya'muri berkat4 "sehubungan penafsiran firman eUat, (iii
q+'f?i \i'V *Ui lxetrka kamu ditimpa musibah matu knmu

telah menimpakan yang dua kali lipat darinya), bahwa ia turun untuk
menghibur kaum mukminin atas musibah yang menimpa mereka pada
perang Uhud. Karena mereka menimbulkan korban di kalangan kaum
musyrikin pada perang Badar sebanyak 70 orang terbunuh dan 70
tawanan." Kemudian Al Ya'muri berkata, "Jika hal ini telah diketahui,
maka tambahan jumlah tersebut muncul dari perbedaan perincian."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pandangan inilah yang patut
dijadikan pegangan. Adapun hadits yang dia sitir, diriwayatkan At-
Tirmidzi dan An-Nasa'i, dari Hisyam bin Hassan, dari Ibnu Sirin, dari

ubaidah bin Amr, dari Ali, ,Pt q 
'6. 

6jr-l e e" ,Jut w ,frk"o1
$Wir-uir ,rjd ,iill,.t*,i "u F-if * or.,ir:1 (sesungguhnya Jibril
turun dan berkata, 'Suruh merelca [sahabatmuJ memilih tentang
tawanan perang Badar, antara dibunuh atau diambil tebusan dan
tahun berilrutnya akan terbunuh fdari sahabatJ dalam jumlah yang
sama seperti mereka'. Mereka berkata, 'Diambil tebusan dan
terbunuh dari kami '.). At-Tirmidzi berkat4 "Hadits ini hasan."
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Ibnu Aun juga meriwayatkan dari Ibnu Sirin dari lJbaidah

melalui jalur mzrsal. Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hadits ini

diriwayatkan Ibnu Aun sebagaimana yang dikutip Ath-Thabari. Lalu

Ath-Thabari menukilnya melalui sanad yang maushul daijalur lain

dari Ibnu Aun. Ia juga memiliki riwayat pendukung yang dikutip Ibnu

Umar dan selainnYa.

Al Ya'muri berkata, "sebagian orang ada yang mengatakan 70

orang dari kalangan Anshar. Demikian juga yang ditegaskan Ibnu

Sa'ad." saya (Ibnu Hajar) katakan, "seakan-akan pembicaraan dalam

kalimat 'ketika kamu ditimpa musibah', adalah khusus y"t"k kaum

Anshar. Hal ini dikuatkan oleh perkataan Anas, o:iU Fi il- 9'+l
(Jatuh korban dari pihak l<nmi pada perang Uhud sebanyak 70

orang). Riwayat ini terdapat juga dalam kitab shahih meski

redaksinya tidak sama.

ot!" fr A;ii 1,l,tu Sufyan tampak dari tempat tinggi).

Maksudnya, Abu Suffan bin Harb. Dia adalah pemimpin kaum

musyrikin pada peristiwa tersebut.

\3-bi t?t ei :)ut lOia berkata, "Apakah diantara kalian ada

Muhammad?"). Zuhair menambahkan kalimat, 'tiga kali' pada setiap

pertanyaannya.

tj;*i f , 
jri6 (Beliau bersabda, "Jangan menjawabnya"). Dalarn

hadits Ibnu Abbas disebutkan , ',i-;, i-i ,zt65. I nt'ii '#:i *19 ;i
C ,jtt ti{aif( ,'jb'Jui svti.^jr (Dimana Ibnu Abi Kabsyah? Dimana

Ibnu Abi Quhafah? Dimana Ibnu Al Khaththab?" Umar berkata,

"Tidakkah aku menjawabnya?" Beliau bersabda, "Jawablah!")'

Seakan-akan Nabi SAW melarang menjawabnya pada kali pertama,

tetapi beliau memberi izin pada kali ketiga.

t;'i :1:F';t1 lOio berkata, "sesungguhnya mereka itu telah

terbunuh'). Dalam riwayat Zuhurdisebutkan , i4 2i y,6&t J\'ei i
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,t
r.r-l. lii ,r3i 6i (Kemudian dia lcembali kepada sahabat-sahabatnya

dan'berlrata, 'Adapun mereka itu telah terbunuh'.).

|t)-;j*i-6',!)b hr j;f (Semoga Allah mengekallwn untulonu apa

yang menghinakanmu). Zthairmenambatrk*, liii l?\ ulitl,*,iir L1

(Sesungguhnya mereka yang engkau sebut-sebut itu masih hidup
semuanya).

'# ]-bt (Jadilah Tinggi Hubal). Dalam riwayat Zvhair

disebutkan,'J4 ,Ft ,Fi'nt"j (Kemudian dia mulai berdendang,

'Jadilah tinggi Hubal). Ibnu Ishaq berkata, "Makna perkataannya
'Tinggilah Hubal', yakni agurm:rmu telah menang." Sementara As-
Suhaili berkata, "Maknanya, bertambatr tinggi." Al Karmani berkata,
"Jika engkau berkata, 'Apa makna jadilah tinggi, sementara tidak ada
ketinggian bagi Hubal?' Maka dijawab, 'Ia bermakna diatas. Atau
maksudnya lebih tinggi dari segala sesuatu'."

Zlhair menambahkan, "Abu Suffan berkata, .perang ini
merupakan balasan perang Badar. Perang siling berganti'." Dalam
hadits Ibnu Abbas disebutkan,i6-, q;,St1iii ir-,!' (Hari-hari

tergilir dan fkemenanganJ perang silih berganti). Lal:u dalam riwayat
Ibnu Ishaq disebutkan,Jr;-, qFrj Jr;At c.;Ai (Fa,al telah mendapat

kenilcrnatan. sungguh [kemenanganJ perang silih berganti).
Dikatakan, fa'al adalah azlam (anak panah undian). Konon dia
mengundi nasib dengan anak panah itu saat akan keluar perang Uhud.
Dalam riwayat As-Sudi yang dikutip Ath-Thabarani disebutkan, Jji
tU l*rgi ;ri ,eib:i;'ziL:, ,:$ (Jadilah tinggi Hubal, kepahitan

dibalas kepahitan, perang uhud merupakan balasan perang Badar).

Abu Suffan tetap memiliki keyakinan demikian sebagaimana
terungkap dalam percakapannya dengan raja Heraklius, ketika dia
ditanya tentang peperangan mereka dengan beliau sAw, seperti yang
telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula turunnya watryu.

i
l

i-
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Nabi SAW justru menyetujui Abu Suffan dalam hal itu. Batrkan Nabi

SAW juga mengucapkan kalimat ini, seperti termuat dalam hadits Aus

bin Abi Aus yang dikutip Ibnu Majah dan dinukil dengan sanad yang

maushuloleh Abu Daud, iUr-"qflt (Perang silih berganti). Hal ini

juga dikuatkan oleh firman Allah, /d' 'ii;.$:rU iUliUirl (hulah

hari-hari Kami pergilirkan diantara manusia) setelatr firman-Nya, irl

J U ?Pt ",-J'rri ti'€:.J JJ- (Jika kamu ditimpa luka maka

sungguh mereka telah ditimpa luka yang sepertinya).Sungguh ayat ini
turun berkenaan dengan perang lJhud, menurut kesepakatan para

ulama.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari mursal Ikrimah, dia berkata,

f rr- l* e?r :j6i '0,3, iie Sat *j y il' ,rp Vt * U

i.*1i ;Nt + tl iiit ",;'rri L?'€t.lJ-'01,Sus ii,r,116 -i,6't:"at

/d' U.qrtd (Ketika Nabi SAW naik bukit maka Abu Sufyan datang

dan berkata, 'Perang silih berganti'." Lalu dia menyebutkan kisah
perang Uhud. Dia berkata, "Makn Allah menurunkan 'Jika kamu

ditimpa luka maka sungguh mereka itu telah ditimpa luka yang
sepertinya. Itulah hari-hari Kami pergilirkan diantara manusia'.).

Dalam hadits Ibnu Abbas diberi tambahan, ril;i ,itj; l ,'* Jti

€ry:,!tt u ,u.i o:#y'€t,it.l6' ..i €tit:F' ,J (umar

berkata, 'Tidaklah sama, orang-orang yang terbunuh diantara kami
berada di surga, sedanglan orang-orang yang terbunuh diantara
kalian berada di nerakn'. Dia berkata, 'Sesungguhnya lwlian
mengklaim seperti itu, jika demikian sungguh knmi telah kecewa dan

merugi'.).
'O ti-*ft (Dan kalian mendapati). Dalamriwayat Al Kasymihani

disebutkan , islta*'j (Dan kalian aknn mendapati).
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'ziz (Yang tercincang). Ibnu Faris berkata, "Maknanya

hidungnya dipotong." Sementara Ibnu Ishaq berkata; Shalih bin

Kaisan menceritakan kepadaku, dia berkata: Hindun dan sejumlah

wanita keluar mencincang mereka yang terbunuh. Mereka memotong

telinga-telinga dan hidung. Hingga Hindun membuat ikat pinggang

dan kalung dari potongan-potongan itu. Lalu dia memberikan ikat

pinggang dan kalung 
-yakni 

yang sedang mereka pakai- kepada

Wahsyi, sebagai hadiah untuknya karena telah membunuh Hamzah.

Dia membelah hati Hamzah, lalu mengunyahnya, tetapi tidak mampu

menghancurkannya. Maka dia pun mengeluarkan dari mulutnya.

ct,cl. .. ot

n,# l:: q.|i I fem tidak memerintahknnnya dan tidak pula

menggangguku). YaY,ri hal itu tak membuatku merasa tidak senang'

meski ia terjadi bukan atas perintatrku. Dalam hadits Ibnu Abbas, "Dia

berkata, 'Perbuatan itu bukan berasal dari para pemuka kami'. Dia

dikuasai fanatisme jahiliyah sehingga mengatakan hal itu tidak

mengganggunya." Sementara dalam riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan,

'o;1 6j'q 6'1 ,',fu 6t'+) 6 )l$ (Demi Allah, aku tidak ridha

dan tidak murkn, tidak melarang dan tidak memerintahkan).

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Kedudukan dan keistimew:uul Abu Bakar dan Umar di sisi Nabi

SAW, dan para musuh beliau tidak mengetahui kedudukan

seperti itu pada selain keduanya, dimana Abu Suffan tidak

menanyakan selain keduanya.

2. Seyogyanya bagi setiap orang untuk mengingat nikmat Allah,

dan mengakui bahwa dirinya kurang menysukurinya.

3. Buruknya melanggar larangan, dan dampalarya merata hingga

mengenai mereka yang tidak melakukannya, seperti firman

Allah, "Hendaklah knlian takut alranfitnah yang tidak menimpa

orang-orang zhalim di antara kamu secara khusus."
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4.

5.

Barangsiapa mengutamakan urusan dunia niscaya akan

membahayakan urusan akhiratnya dan tidak juga memperoleh

kehidupan dunia.

Sikap hati-hati para sahabat untuk mengulangi hal yang serupa,

ketaatan yang maksimal, dan waspada terhadap musuh yang

menampakkan diri berasal dari golongan mereka, tetapi pada

hakikatnya bukan golongan mereka. Inilah yang disitir Allah
dalam surah Aali Imraan,"Itulah hari-hari kami pergilirkan di
antara manusia -hingga firman-Nya-Allah membersihkan

orang-orang beriman dan membinasakan orang-orang kafir."
Allah juga berfirman, "Allah tidak aknn membiarkan orang-
orang beriman sebagaimana keadaan kamu (sekarang) hingga
memisahknn yang buruk dari yang baik."

c/ a /
e ,s9 '9

4044. Dari Amr, dari Jabir, "Orang-orang minum khamer
disiang hari pada perang lJhud, kemudian mereka terbunuh sebagai

syuhada."

Keteransan Hadits:

Ketiga, hadits Jabir tentang mereka yang minum khamer pada

perang lJhud, lalu terbunuh sebagai syuhada. Amr yang dimaksud
adalah Ibnu Dinar.

*t'{.J '.j e:ru bt tU j;;t gih:et (orang-orang minum

khamer disiang hari pada O"ronf tlhud kemudian mereka terbunuh

sebagai syuhada). Jabir menyebutkan -dalam riwayat yang dikutip
Wahab bin Kaisan- bahwa diantara mereka adalah bapaknya sendiri,
yakni Abdullah bin Amr. Nwayat ini dinukil Al Hakim di kitab Al
Iklil. Hal ini menunjukkan bahwa pengharaman khamer te{adi
sesudah perang Uhud. Shadaqah bin Fadhl mengutip secara tegas dari

25,4 - TATHUL BAARI

it#t+'; b6 fi i'r; *+ c?:,r'Jb te ;,.



Ibnu Uyainah 
-seperti 

akan disebutkan pada tafsir Surah Al
Maa'idah-, dimana dia berkata pada akhir hadits, "Hal itu
berlangsung sebelum diharamkannya khamer." Sebagian faidah hadits

ini telah dijelaskan pada awal pembahasan tentang jihad.

.1 . , .o, . c zo i. .o, a 7. .c. 1o. . .... . c. .,

lY€,t :f u. f )'r.' or €'r.\Yrt f €tr\/ Y f
e.F ,e","';i f ;;.'Ja E,i*-*v rs')-

iu trf, .ni, ri. i;L)'*b o, ,i*)'o'i.'L\ ,,)* o\i;;
:jrj'ri- 4u 6fur utt V'"i,;';r ;'ri;;'E',
'i ,tAli# G(*:- ok"olt tg $i -Wf u rifur a *Li

.?Ut:!; ,p ,t-.f;
4045. Dari Sa'ad bin Ibrahim, dari bapaknya, ,rrrrggrhnyu

Abdurrahman bin Auf diberi makanan -dan saat itu dia sedang

berpuasa- maka dia berkata, "Mush'ab bin Umair terbunuh

sementara dia lebih baik daripada aku, lalu dikafani dengan selimut,
jika ditutup kepalanya tampak kedua kakinya, jika ditutup kedua

kakinya maka tampak kepalanya." Aku kira dia juga berkata,

"Hamzah dibunuh, sementara dia lebih baik daripada aku, kemudian
dilapangkan dunia untuk kami 

-atau dia mengatakan, 'Dunia
diberikan kepada kami'- dan kami khawatir jika kebaikan-kebaikan
kami telah diberikan lebih dahulu untuk kami, kemudian dia pun

menangis hingga meninggalkan makanan."

Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Abdurratrman bin Auf yang dikutip Imam
Bukhari dari Abdan, dari Abdullah, dari Syu'bah, dari Sa'ad bin
Ibrahim, dari bapaknya. Abdullah yang dimaksud adalah lbnu Al
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Mubarak. Sedangkan Sa'ad bin Ibrahim adalah lbnu Abdurrahman bin

Auf.

6,i't-b',* ,f ;r'.t-p ;l fuOaurrahman bin Auf diberi

makanan). Dalam riwayat Naufal bin Iyas disebutkan bahwa makanan

tersebut berupa roti dan daging. Keterangan ini diriwayatkan At-

Tirmidzi dalam kitabnya Asy-Syama'il.

";ti'#j lOan dia berpuasa/. Ibnu Abdil Barr menyebutkan

kej adian itu berlangsung menj elang kemati annya.

c,, t.Lo tt I

PU,'4,4 p (Mush'ab bin Umar terbunuh). Nasab Mush'ab

sudah disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang hijrah'

Mereka termasuk orang-orang yang terdahulu masuk Islam dan hijrah.

Dia mengajarkan bacaan Al Qur'an di Madinah sebelum Nabi SAW

datang ke sana. Pembunuhannya te{adi pada perang Uhud.

Keterangan ini disebutkan Ibnu Ishaq dan selainnya.

Ibnu Ishaq berkata, "Orang yang membunuh Mush'ab bin Umair
adalah Amr bin Qami'ah Al-Laitsi. Dia mengira bahwa Mush'ab

adalah Rasulullah SAW. Maka dia kembali kepada kaum Quraisy dan

berkata kepada mereka, "Aku telah membunuh Muhammad."

Dalam kitab Jihad karya Ibnu Mundzir dikutip dari riwayat

mursalUbaid bin Umair, dia berkata , ,rb 'Pi * ht & I' J:;1'.it:,
, :L.irr & l' )'t") r)i.+t:o o'it ,y't d,b|-i$'i,t f n|;A
'&i (*ot"lullah SAW berhenti pada Mush'ab bin Umair yang sedang

tertelunglrup ke tanah. Dia adalah pemegang panji Rasulullah SAW.

;* e-Aj loia lebih baik daripada aku). Barangkali dia

mengucapkannya untuk merendahkan diri (tawadhu'). Mungkin juga

pengutamaan l0 orang sahabat atas selain mereka hanyalah

dibandingkan dengan para sahabat yang tidak terbunuh pada masa

Nabi SAW. Hal serupa terjadi juga pada diri Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Ibnu Hisyam menyebutkan bahwa seorang laki-laki masuk menemui
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Abu Bakar Ash-Shiddiq dan di sisinya terdapat anak perempuan Sa'ad

bin Ar-Rabi' yang masih kecil. Laki-laki itu berkata, "Siapa ini?" Abu
Bakar menjawab, "Dia adalah anak perempuan seorang laki-laki yang

lebih baik daripada aku, Sa'ad bin Ar-Rabi'. Dia termasuk wakil
dalam baiat Aqabah dan turut dalam perang Badar, lalu syahid pada

perang tlhud."

:ti.e$k pi*"|oni pada selimut). Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang j enazah.

'o:;; Pt (Dan Hamzah dibunuh). Yakni Hamzah bin Abdul

Muththalib. Proses pembunuhannya akan disebutkan juga pada bab

ini.
'4 ri [,3rJr 4g y f (Kemuaian dilapangkan untuk kami

dunia). Dia mengisyaratkan penaklukan yang te{adi dan rampasan

serta harta benda yang sangat banyak. Abdunahman bin Auf juga
mendapatkan bagian yang cukup besar dari hal-hal itu.

Uir* ok'oi V Ui (Kami khawatir bila kebaiknn-kebaikan

kami). Dalam pembahasan tentang jenazahdisebutkan, t;it* (Hal-hal

yang baik pada kami). Sementara dalam riwayat Naufal bin Iyas

disebutkan, Ap i 6 tfli $\lllti (Kami tidak mengira bahwa kami

mengakhirkan apa yang lebih baik bagi kami).

i' iirl' '!; & ,,#" #4 i (Kemudian dia menangis hingga

meninggalkan makanan). Dalam riwayat Ahmad dari Ghundar dari

Syu'bah disebutkan, iii',, il '^:;ii (Aku kira dia tidak memaknnnya).

Pelaiaran vane dapat diambil

1. Keutamaan sifat zuhud.

2. Orang yang memiliki keutamaan dalam agama patut

terlena dengan kehidupan dunia agar kebaikannya

tidak

tidak
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berkurang. Inilah yang disinyalir Abdurrahman bin Auf dengan

perkataan:rya, "Kami takut bila kebaikan-kebaikan kami telah

diberikan lebih dahulu." Tambahan penjelasan masalah ini akan

dikemukakan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

3. Ibnu Baththal berkata,'?atut mengingat perjalanan orang-orang

yang shalih dan sikap mereka yang mengambil sedikit dunia."

Dia juga berkata, "Tangisan Abdurrahman bin Auf didorong

oleh kekhawatiran tidak dapat disatukan dengan mereka yang

telah mendahuluinya.

',},,y;ie :)vra)L?nt qrl' 1" ;1e q ti? *
.r3it *1:Jv t6i';"'tt + o\U.Li ,fi t; ei * \t &

E e-',F"'i::"€:'i eG
4E46.Dari Amr, aiu *"na..,gar Jabir bin Abdullah RA berkata,

"seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW pada perang Uhud,

'Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh, dimanakah aku?' Beliau

menjawab, 'Di surga'. Maka dia melemparkan beberapa kurma di

tangannya kemudi an b erperang hingga terbunuh. "

\t ,* ;nt Jy-, t e;r; :Jv ib.?nr qrL;*t I 
=b 

*
'ri u-2; U 9't ,it uv tl?i;1 ,iut *', * *) ^)L

fi t; e * ; tra'& ok,* :ri ilFV t ;t
A|e $Y, ,i>,*r'.--?'eit e;+b ti\k i4 \\'!7-'l
,L1, wrtp ,*t y\t J:"';:tti Jtb .Ll, t? ;iL,

Li .;\lt ,y &, & tAf ,J6"si,iiY' ^r, & tiu*tt
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,xi;'i "ali rt i;
4047. Dari Khabbab bin Al Arat RA, dia berkata, "Kami hijratr

bersama Rasulullah SAW mencari wajah Allah. Maka telah wajib
pahala kami atas Allah. Lalu di antara kami ada yang telah berlalu
(wafat) atau pergi sebelum memakan ganjarannya sedikitpun. Diantara

mereka Mush'ab bin Umair. Dia terbunuh pada perang Uhud dan

tidak meninggalkan, kecuali selembar kain. Jika kami menutupkan

pada kepalanya niscaya kedua kakinya keluar (nampak). Apabila kami

menutupkan pada kedua kepalanya niscaya kepalanya keluar
(nampak). Nabi SAW bersabda kepada kami, 'Tutupkanlah ia pada
kepalanya dan tempatkan idzkhir pada kakinya ' atau beliau
mengatakan, 'Tutupkan idzkhir pada kakinya'. Diantara kami ada

yang telah matang buahnya dan dia pun memetiknya."

Keterangan Hadits:

Kelima, hadiis Jabir bin Abdullah yang dinukil dari Abdullah
bin Muhammad, dari Suffan, dari Amr. Adapun Amr yang dimaksud

adalah Ibnu Dinar.

,E;!Li georang laki-lahi berkata). Aku belum menemukan

keterangan tentang namanya. Namun, menurut Ibnu Basykuwal, dia
adalah Umair bin Al Humam. Pernyataan ini sebelumnya telah
dikemukakan Al Khathib. Dia berhujjah dengan riwayat Imam

Muslim dari hadits Anas, 'iW F't-'p* ?t-,s C?l e(*J,jlt l';"L oi

,ya *qr'rptt'€ ,' - ',$J qi:* €.,* ,g e |gi 611 ,it
(Sesungguhnya Umair bin Humam mengeluarkan beberapa larma
lalu memalmnnya. Kemudian dia berkata, 'Jika aku hidup hingga
menghabiskan kurma-larmaku ini, sungguh ia adalah kehidupan yang
panjang'. Setelah itu dia berperang hingga terbunuh).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Anas dinyatakan
dengan tegas, bahwa peristiwa ini terjadi pada perang Badar.
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Sementara kisah yang disebutkan pada bab di atas dari hadits Jabir

sangat tegas menyebut perang Uhud. Maka tampaknya keduanya

adalah kisah berbeda yang dialami dua laki-laki yang berbeda pula.

Hadits ini mengandung keterangan tentang sikap para sahabat

yang sangat mencintai kemenangan Islam, dan keinginan kuat

mendapatkan mati syahid, demi mencari keridhaan Allah.

Keenam, hadits Khabbab yang sudah dijelaskan pada

pembahasan tentang jenazah. Hadits ini juga akan disebutkan setelah

beberapa bab, dan selanjutnya akan dijelaskan pada pembahasan

tentang kelembutan hati.

ilb'a* Jl 4i? 4lrl

;i jtrt;
tl' ,

.J.>l dJ)

4048. Dari Humaid, dari Anas RA, sesungguhnya pamannya

tidak ikut perang Badar. Maka dia berkata, 'Aku tidak ikut pada

peperangan pertama Nabi SAW. Jika Allah memberi kesempatan

kepadaku untuk ikut bersama Nabi SAW, sungguh Allah akan melihat

apayang aku persembahkan'. Maka dia bertemu perang Uhud. Di saat

orang-orang dipukul mundur, dia berkata, "Ya Allah, sesungguhnya

aku memohon maaf kepada-Mu atas apa yang dilakukan oleh mereka

itu 
-yakni 

kaum muslimin- dan aku berlepas diri kepada-Mu dari

apayang dilakukan orang-orang musyrik'. Kemudian dia maju dengan

tr,oa.
:.>(->
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pedangnya. Dia bertemu Sa'ad bin Mu'adz, lalu berkata, 'Dimana

wahai Sa'ad? Sungguh aku mendapati aroma surga di bawah Uhud'.

Dia terus maju hingga terbunuh. Dia tidak lagi dikenali hingga

dikenali saudara perempuannya karena tahi lalat 
-atau 

karena jari
jempolnya- dan padanya terdapat 80 lebih tusukan, tebasan, dan

lemparan panah."

Keterangan Hadits:

Kaujah, hadits Anas bin Malik yang diriwayatkan dari Hassan

bin Hassan, dari Muhammad bin Thalhah, dari Humaid. Hassan bin

Hassan adalah Abu Ali Al Bashri. Dia pernah menetap di Makkah dan

biasa dipanggil Hassan bin Abu Abbad. Untuk itu tidak benar mereka

yang menganggapnya dua orang. Dia termasuk guru senior Imam

Bukhari. Dia meninggal pada tahun ll3 H. Imam Bukhari tidak
menyebutkan 

-dalam 
kitab Shahihnya- dari gurunya ini selain di

tempat ini dan satu hadits lagi di akhir pembahasan tentang umrah.

Adapun Muhammad bin Thalhah adalah Ibnu Musharrif. Dia
berasal dari Kufah, dan statusnya masih diperbincangkan para ahli

hadits. Hanya saja dia tidak menukil hadits ini seorang diri dari

Humaid. Bahkan pada pembahasan tentang jihad telah disebutkan dari

Abdul A'la dengan redaksi yang lebih lengkap. Lalu didalamnya

disebutkan; Dari Humaid, "Aku bertanya kepada Anas..."

?tt V-.; (Sungguh Allah akan meliharl. Maksudnya, dia akan

berperang dengan sungguh-sungguh meski nyawanya harus melayang.

Anas berkata dalam riwayat Tsabit, "Dia takut mengucapkan selain

itu," yakni selain kalimat tersebut. Hal itu dia lakukan sebagai bentuk

sopan santun dan rasa takut agar jangan sampai timbul suatu halangan

yang menjadikannya tak dapat menjalankan apa yang dikatakannya,

seperti orang yang be{anji dan tidak menepati.

'yt U (Apa yang aku persembahkan). Demikian disebutkan

dengan kata 'ujiddu'. Dikatakan ajadda-yujiddu artinya berlebih-
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lebihan. Ibnu At-Tin berkata, "Yang benar adalah 'aiuddu'. Dikatakan

ajadda-yujiddu artinya bersungguh-sungguh dalam suatu urusan.

Adapun kata ujiddu digunakan untuk orang yang berjalan di tanah

yang datar. Tentu saja arti ini tidak ada kaitannya di tempat ini." Dia
juga berkata, "sebagian lagi mengucapkannya dengan kata aiidu yang

berasal dari kata wijdaan (perasaan), artinya kekerasan dalam

peperangan yang aku rasakan."

t;l t:ti !i, g-: ft ,il(Aku mendapati aroma surga di bawah

Uhud). Ada kemungkinan hal itu berlaku sebagaimana arti yang

sebenamya, yaitu dia mencium aroma wangl melebihi biasanya, maka

dia mengetahui bahwa itu adalah aroma surga. Tetapi ada

kemungkinan juga hal itu dikaitkan dengan keyakinannya, sehingga

perkara gaib seakan-akan telatr dirasakannya. Maksudnya, bahwa

tempat aku berperang telah membawa pelakunya ke surga.

'# ,# (Dia terus maju hingga terbunuh). Dalam riwayat

Abdul A'la disebutkan, l! U i' 
'J?)Ui>;lo-'r ti,i :56i i.";a',5'6

(Sa'ad bin Mu'adz berkata, 'Aku tidak sanggup (mengikuti) apa yang

dia lalatknn wahai Rasulullah SAW'.). Saya (Ibnu Hajar) katakan,

riwayat ini memberi asumsi bahwa Anas bin Malik mendengar kisah

tersebut dari Sa'ad bin Mu'adz, karena dia tidak menyaksikan

pembunuhan Anas bin An-Nadhr. Hal ini juga. menunjukkan

keberanian Anas bin An-Nadhr, dimana Sa'ad bin Mu'adz -sebagai

tokoh tangguh dalam perang Uhud dan memiliki keberanian

sempurna, tetapi tidak mampu mengikuti apa yang dilakukan Anas bin
An-Nadhr.

--E il 'tit ':"rEii 
^i'7 & Jf ;t 1uot , dia tidak dikenali

hingga dikenali saudara perempuannya karena tahi lalat atau karena

ibu jarinya). Demikian disebutkan di tempat ini disertai keraguan.

Namun, kata banaan (ibu jari) lebih masyhur dalam riwayat dan

sebagai satu-satunya kata yang disebutkan Abdul A'la dalam
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riwayatnya. Begitu juga dalam riwayat Tsabit dari Anas yang dikutip
Imam Muslim.

F:q) ,{*) ,y ,t,oi3t?r?rt (Padanya terdapat 80

lebih; tusukan, tebasan, dan lemparan panah). Dalam riwayat Abdul
A' la di sebutkan, fl-j,.J u, 4 r'tl i:jarilL it,,i*tur"t;;p 1r" b o, on

pedang, atau tusukan tombak, atau lemparan anak panah). Namun
kata 'atau' di sini tidak menunjukkan keraguan, tetapi berfungsi

sebagai pembagian. Lalu dalam riwayat beliau diberi tambahan,

,tf 
--:i, 

yr,P ,tO itlrz, (Kami mendapatinya telah dicincang kaum

musyrikin). Masih dalam riwayatnya, ;i iil e$t :ybl s j r:S

( s5'F;'i+- dp ilr tjtarb o tj'* ,SCt *iir i,,y a^'ihf (Anas

berkata, 'Kami pun menganggap bahwa ayat ini turun berkenaan
dengannya dan orang-orang sepertinya. Yabtifirman-Nya, 'Di antara
orang-orang beriman terdapat beberapa laki-laki yang menunaikan
apa yang mereka janjikan kepada Allah atas diri mereka. Di antara
mereka ada yang gugur... ").

Dalam riwayat Tsabit yang disinggung di atas disebutkan; Jt-J

iUt 6 t'r; t js, (* ltt rl,sG t; rri* jEr> ,ifl' :y U? |dt
o.;t;Ji 11@nas berkata, "Maka turunlah ayat, 'Di antara orang-

orang beriman terdapat beberapa laki-laki yang menunaikan apa
yang merekn janjikan kepada Allah atas diri mereka'. Mereka pun
beranggapan bahwa ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin An-
Nadhr dan sahabat-sahabatnya.). Penegasan bahwa ayat ini turun
berkenaan dengan kejadian itu disebutkan juga oleh Imam Bukhari
pada tafsir surah Al A\zaab, dari Tsumamah, dari Anas, UT $t lf
4, /) ,i1 e(Ayat ini turun berkenaan dengan Anas bin An-Nadhr),

lalu disebutkan ayat yang dimaksud.
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Pelaiaran vans dapat diambil

1. Diperbolehkan menempuh perkara paling berat dalam

peperangan.

2. Seseorang boleh menyerahkan diri untuk mendapatkan mati

syahid.

3. Keutamaan menepati janji.

,irt.i; ii,r qr -( ;.ii'er'^fr 
"rt 

i y i o)c ,y
t z tzt I t ol,d:*s r 6 J-br}St 1!.;'J-,-- '-t|\t r'^'l ';'"ti

i "t;."'{ tsrirr;,6f*iiu ,AiA *, *ir *i; .},,

'6';+; f ht t2lhtb s rii*iEt'w'ir q>'v:G!; ."u

4049. Dari Kharijah bin Zaidbin Tsabit, dia mendengar Zaidbin
Tsabit RA berkata, "Aku tidak menemukan ayat dari surah Al Alzaab

-saat 
aku menyalin Mushhaf-- yang biasa aku dengar dibaca

Rasulullah SAW. Kami pun mencarinya dan mendapatinya bersama

Khuzaimah bin Tsabit Al Anshari,'Di antara orang-orang beriman

beberapa laki-laki yang memenuhi apa yang mereka janjikan kepada

Allah atas diri-diri mereka. Diantara mereka ada yang gugur dan adq

pula yang menunggu-nunggu', maka kami menggabungkannya pada

surahnya dalam mushhaf."

,; e o. e , '- ,. t , , . c f,, . o, t c i. o , , c ,lr-ltJ U +) j9 t>J^)- 4i.- J ,J)l J..9 l:-ie, C-{1, J{ $e f

er',*i' iy*,, * i,i *' dt u;'tJs',iv iz Xi'a,
,fi*'t *ht ,* Ct*,*i,trt'1 .At"'E'rt
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,t''$ r;6y u"'#tr t,i r, i'a't;#,e i P i t
,:o;itt ia*6yi,rs'. 4gi; u,'#'tihrt f.e*;l,

":4" 
e+ 

"$t 
s': ts

4050. Dari Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Yazid menceritakan dari Zaid bin Tsabit RA, dia

berkata, "Ketika Nabi SAW keluar perang Uhud, maka sekelompok

orang yang keluar bersama beliau kembali. Adapun sahabat-sahabat

Nabi SAW terbagi menjadi dua kelompok; satu kelompok

mengatakan, 'Kita perangi mereka', dan satu kelompok mengatakan,

'Kita tidak memerangi mereka'. Maka turunlah ayat,'Ada apa dengan

kamu terbagi dua golongan menyikapi orang-orang munafik. Allah
mengembalikan mereka karena apa yang mereka lalatkan'. " Beliau

bersabda, "Ia adalah Thaibah (Madinah), menghilangkan dosa

s ebagaimana api menghilangkan kotoran perak. "

Keterangan Hadits:

Kedelapan, hadits Zaid bin Tsabit yang disebutkan secara

ringkas. Hadits ini akan dinukil dan dijelaskan pada pembahasan

tentang keutamaan Al Qur'an.

Kesembilan, hadits Zaid bin Tsabit tentang kepergian Nabi

SAW menuju perang Uhud. Imam Bukhari meriwayatkannya dari

Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit, dari Abdullah bin
Yazid. Adapun Abdullah bin Yazid adalah Al Khathmi, seorang

sahabat.

'e'e? ,ry'o'6 €s 6r*"tompok orang yang keluar bersama

beliau kembali). Maksudnya, Abdullatr bin Ubay dan satrabat-

sahabatnya. Hal ini dijelaskan dalam riwayat Musa bin Uqbah pada

pembahasan tentang peperangan. Konon Abdullah bin Ubay
sependapat dengan Nabi SAW untuk bertahan dalam kota Madinah.
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Namun, ketika yang lain menyarankan keluar dan Nabi sAw

menyambutnya, maka Abdullah bin ubay berkata, "Dia menaati

mereka dan tidak menaatiku, untuk apa kita membunuh diri-diri kita?"

Maka dia kembali bersama sepertiga jumlah mereka yang keluar.

Ibnu Ishaq berkata dalam riwayatnya, "Mereka diikuti Abdullah

bin Amr bin Haram -yakni bapak daripada Jabir dan juga berasal dari

Khazraj seperti halnya Abdullah bin Ubay- lalu memohon mereka

agar kembali. Namun, mereka enggan memenuhi panggilannya. Maka

dia berkata, 'semoga Allah menjauhkan kalian'."

*i*if h' ,P dt|4*1'o'i;5 \aapun sahabat-sahabat

Nabi SAW terbagi menjadi dua kelompok). Yakrti dalam menyikapi

mereka yang kembali bersama Abdullah bin Ubay.

'd:;l (Maka turunlah ayat). Inilah pendapat paling shahih

mengenai sebab turunnya ayat tersebut. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur ZaidbrnAslam dari Abu Sa'id bin Mu'adz, dia berkata , *i
,*ir- i,rr,f.i'i,lui Pt Y il' ,,t; ii" i* ;'*i 'rrz:\i ui a,,3r o'ii

,sus ,a;iu i yt * i .*rtitt+ i *t :* i ia tb:)t:|'itir

nif' :l- lirr t11U (Ayat ini turun berkenaan dengan knum Anshar.

Rasulullah SAW berkhutbah dan bersabda, 'Siapakah menangani

untukku orang-orang yang menyakitilat?' Lalu disebutkan perseteruan

Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Usaid bin Hudhair, dan

Muhammad bin Maslamah. Maka Allah menurunkan ayat ini).

Sehubungan dengan turunnya ayat itu terdapat pendapat lain

yang dikutip Ahmad dari jalur Abu Salamah bin Abdurrahman dari

tuputnyu, 4 ,tJ'nli.i;:.tj rt'*?irir ni;.u:v ,rli:"li *-t'' 1si t'ji'oi

u,F ,i :&bti.'Soi ,tfiv :|sSzii.'Jt$ |e');ii 4t;2lt (sesungguhnya

suatu kaum datang ke Madinah dan masuk Islam. Mereka ditimpa

penyakit lalu pulang. Mereka berpapasan dengan sekelompok sahabat

lalu mengabarknn hal itu. Sebagian sahabat berkata, 'Mereka telah

menjadi munafik'. Sebagian lagi berkata, 'Mereka buknn munafik'.
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Maka turunlah ayat di atas). Riwayat ini dinukil juga Ibnu Abi Hatim

dari jalur lain dari Abu Salamah melalui jalur yang mursal. lika
keterangan ini akurat maka kemungkinan ia turun berkenaan dua

perkara itu sekaligus.

a jJJrt 
o-aX t* r41i,Sai (Beliau bersabda, "sesungguhnya ia

adalah Thaibah [MadinahJ menghilangkan dosa-dosa'). Demikian

dikutip dalam riwayat ini. Sementara pada pembahasan tentang haji

disebutkan, jqi-t' 4t (Menghilangkan [mengusirJ Dajjat). Lalu

dalam pembahasan tentang tafsir disebutkan t ,-;:S
(Menghilangkan kotoran), dan inilah yang akurat. Hal ini telah

dijelaskan di akhir pembahasan tentang haji.

. .]r-3' gf VS (Sebagaimana api menghilangkan...). lni adalah

hadits lain yang sudah disebutkan pada akhir pembahasan tentang haji.

Imam Muslim memisahkannya menjadi dua hadits. Dia menyebutkan

apa yang berkaitan dengan kisah ini pada bab "Penyebutan Orang-

orang Munafik", dan hal itu tercantum di akhir kitabnya. Sedangkan

sabdanya, "Ia adalah Thaibah...", dia sebutkan pada bab "Keutamaan

Madinah", di akhir pembahasan tentang haji. Namun, hal seperti ini
sangat jarang dia lakukan. Berbeda dengan Imam Bukhari yang sering

memotong hadits dalam berbagai bab.

rc. or\lir'g;JI ), ,p3 t"$iiitt'ty:^lr i,f e yYu" ult ,l
"Ketika Dua Golongan daripada Kamu Ingin (Mundur) karena

Takut, padahal Allah adalah Penolong bagi Kedua Golongan itu,
karena itu hendaklah kepada Allah saja Orang-orang Mukmin

BertawakkaP'. (Qs. Aali Imraan [3]: 122)

L---li rl> q u1' :f 'c:i :JG & hr q, lre * :); *'Jf 'l 6t+l 6a ,a;)G 6:* € ,uubl'e1iu,b
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4051. Dari Amr, dari Jabir RA, dia berkata, "Ayat ini turun pada

kami, 'Ketika dua golongan daripada kamu ingin (mundur) karena

talafi'. " (Qs. Aali Imraan l3l: 122) bani Salimatr dan bani Haritsah.

Aku tidak suka jika ia tidak turun dan Allah berfirman, "Dan Allah
adalah penolong bagi keduanya. "

F ,*.t !r\t & :, J;, d.JC,JB /re * tis r
.,1'J,.y ,'J $ il rT.l $v i,su .e :'ai {ae r'.;k
l);', fi U E €jl\ir Jyt [ ,'.ii t*)i 4'*'v+ ito

1o - :.'- o,it -^:Lltti U K o(,-i * ) : S o6 |kct-er> .!tb Bi f l dl \}sP - r- (--.- rS (r , | .

**i :)s .'s$L i$3'""ifu ;i/t 5St't |rAL

4052. Dari Amr, dari fuUir, dia berkatu, "Ru.rlr.illah SAW
bersabda kepadaku, 'Apakah engkau telah menikah wahai Jabir?'
Aku berkata, 'Ya!' Beliau bersabda, 'Apa? Perawan atau janda?'

Aku berkata, 'Tidak, tapi janda'. Beliau bersabda, 'Mengapa bukan

gadis agar engkau bermain-main dengannya'. Aku berkata, 'Wahai
Rasulullah, sesungguhnya bapakku terbunuh pada pbrang Uhud dan

meninggalkan 9 anak perempuan. Maka mereka bagiku adalah 9
saudara perempuan. Oleh karena itu, aku tidak suka mengumpulkan

pada mereka gadis belia seperti mereka. Akan tetapi wanita yang

dapat menyisir mereka dan mengurusi mereka'. Beliau bersabda,

'Engkau benar'."

irjli t+i ?'r:r-,1' 1" ; ic ;:* :Jv"'oeut *
'1-'ft; t* .,>6.'- !;3 G"t *'rY;i *i i', a*,t

r*#lth,t>
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Li'--l;''a:irff' *t y\, .U it Jit'41 i,Su S,Jilt
."il I tz ,'-.a..,.,, tl,o.. c tc'!(;0i '.-l ;1., ,t:F 6-'' 1!;3 fi t;-;+&t $ ql))

r* ,:^;p;'"i Ub'yi J" ;rk'r*:.;ir i,Sra ,i,;Jt

ur-vi t;L1. c ,slL t5 ,b1' .q errl)f'#k g\trp

d, L\t :'Jei'_,, y *'i,7U,fl3 tt u. r *.bl't J'y

,*'rl (r, ,iiyi ql)jr ir u3i e'# ,#Jt) v :Tt .>i

,,(1t i' ,'r, ,:;a, G.t?i d\e'r( ,t, ql)j a*i ?nr 6"i'oi

4053. Dari Asy-Sya'bi dia berkata: Jabir bin Abdullah
menceritakan kepadaku, sesungguhnya bapaknya mati syahid

perang Uhud dan meninggalkan utang serta meninggalkan 6

perempuan. Ketika tiba masa panen kurma, dia berkata, "Aku datang

kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Sungguh engkau telah

mengetahui bahwa bapakku mati syahid pada perang Uhud dan

meninggalkan banyak utang. Aku suka jika engkau terlihat oleh para

pemilik piutang'. Beliau bersabda, 'Pergilah dan kelompokkan setiap

kurma sendiri-sendiri'. Aku melakukannya. Kemudian aku

memanggil beliau SAW. Ketika mereka melihat kepada beliau SAW,
maka seakan-akan mereka memaksaku saat itu juga. Ketika beliau
melihat apa yang mereka lakukan, beliau berkeliling disekitar
tumpukan paling besar, sebanyak tiga kali. Kemudian beliau duduk di

atasnya dan bersabda,' Panggilkan sahabat-sahabatmz'. Beliau terus

menakar untuk mereka hingga Allah menunaikan amanah bapakku.

Aku sudah ridha bila Allah menunaikan amanah bapakku meski aku

pulang tidak membawa sebiji kurma pun kepada saudara-saudara

perempuanku. Allah menyelamatkan tumpukan-tumpukan kurma itu

RA
pada

anak
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semuanya. Hingga aku melihat tumpukan kurma yang Rasulullah

SAW berada padanya seakan-akan tidak berkurang satu biji kurma

pun."

Keterangan Hadits:

(Bab ketika dua golongan daripada kamu ingin mundur karena

takut. Padahal Allah adalah penolong bagi kedua golongan itu...).

Kata al fasyl artinya pengecut. Pendapat lain mengatakan, jika

dihubungkan dengan sebuah pemikiran maka artinya adalah 'lemah',

sedangkan jika dikaitkan dengan fisik maka artinya 'tidak berdaya',

tetapi jika dihubungkan dengan perang artinya 'takut' atau 'pengecut'.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan 11 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Jabir RA tentang sebab turunnya ayat 'ketika

dua golongan di antara kamu...'. Imam Bukhari mengutip hadits ini
dari Muhammad bin Yusuf, dari Ibnu Uyainah, dari Amr, dari Jabir.

Amr yang dimaksud adalah Ibnu Dinar.

- 
r-,"1' :y al (Ayat ini turun pada kami). Yakni berkenaan

dengan kaumnya, bani Salimah yang tergolong suku Khazraj, dan juga

pada kerabat mereka dari bani Haritsah yang termasuk suku Aus.

44)1?rr9 ,J*?ntt'Jf t q',-i 6j (Aku tidak menginginkan

jika ia tidak turun, dan Allah berfirman, "Dan Allah penolong bagi

kedua golongan itu..."). Maksudnya, meski secara zhahir ayat itu

menyindir mereka, tetapi dibagian akhirnya justru menunjukkan

kemuliaan mereka.

Ibnu Ishaq berkata, "Firman-Nya, 'Dan Allah penolong bagi

kedua golongan itu', yakni menggagalkan apa yang menjadi

keinginan mereka (mundur dari peperangan) disebabkan rasa takut,

karena semua itu hanyalah bisikan syetan, bukan kelemahan pada diri

mereka.
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Kedua dan ketiga, hadits Jabir tentang kematian bapaknya yang

meninggalkan banyak utang.

?$'d,$embilan anak perempuan). Dalam riwayat Asy-Sya'bi

disebutkan, "enam anak perempuan." Barangkali tiga di antara mereka
sudah menikah atau sebaliknya. Kandungan riwayat kedua hadits ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian.

Sedangkan kandungan riwayat pertama akan dijelaskan pada

pembahasan tentang nikah. Hadits ini telah disebutkan juga pada

pembahasan tentang jenazahmelalui jalur lain dari Jabir.

Maksud penyebutannya di tempat ini, bahwa Abdullah
(bapaknya Jabir), termasuk mereka yang gugur dalam perang Uhud.

Dalam riwayat At-Tirmidzi dari Thalhah bin Khirasy, ,S'fi t4e ry
;r€:"i:i lt'J'i.j [ ,C t#il'ttri 5.6 :,)ut e1 f l,' op '4, ,4
,Jti J& * ,,lut tsJ ny ii itrr ot r!:#.i,l,tt i,lrt a|] t::"t !rt o\gri
6rlf ar W etgi ;_i:rt "#Li.yr> ul, :y Ulb ,,s';i'r"; ,y6 #"r!i',! (Aku mendengar Jabir berkata, "Nabi SAW bertemu denganku

dan bertanya, 'Mengapa aku melihat engkau termenung'. Aku
berkata, '[fiahai Rasulullah, bapakku syahid pada perang Uhud dan
meninggalkan utang serta tanggungan'. Beliau SAW bersabda,
'Tidakkah engkau aku beri kabar gembira? Sesungguhnya Allah telah
bertemu bapalcrnu dan berfirman; Berangan-angantah! Maka dia
berkata; Engkau menghidupkanku dan terbunuh sekali lagi karena-
Mu. Dan turunlah ayat ini; 'Janganlah kamu mengira orang-orang
yang terbunuh di jalan Allah bahwa mereka itu mati, bahkan mereka
itu hidup'.).

?tt j* it'Jy, *ri, i,Su ^*?nr q, fG1 ,t.i i * *
'*k 7rq.ry & 

P3.t;,_ )t;aj ri& 14 ^11
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.!;.tj'53 t$-'r, u ,Jir
4654.Dari Sa'ad bin Abi Waqqash RA, dia berkata, ";

melihat Rasulullah SAW pada perang Uhud bersama dua laki-laki

yang berperang membelanya, keduanya mengenakan pakaian putih,

dan melakukan perang sangat sengit. Aku tidak pemah melihat

keduanya sebelum dan sesudah itu."

,:J ri r-!-:it ; *'+,'JG|s#t fG / *6 *
F, ^JL h' .f; dt ;.',ii,i ; rGi e,i G.'rL'&

J?, o( aw ,rt iJr- fi t; ^its
4055. Dari Hasyim bin Hasyim As-Sa'di, dia berkata: Aku

mendengar Sa'id bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'ad bin

Abi Waqqash berkata, "Nabi SAW mencabut anak panah dari

kantongnya untukku pada perang lIhud dan bersabda,'Panahlah!

bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu'."

., c, , c . 'r.'- a. t?, . o , . t '
Ur- r:-*, :Jls ,-jit U.'ln-, 'r;; :JU +'-, ; ;X- f' Lit;,;:l *'r*h'.-*'4t j.'&'jA

4056. Dari Yahya bin Sa'id, dia berkata: Aku mendengar Sa'id

bin Al Musayyab berkata: Aku mendengar Sa'ad berkata, "Nabi SAW

mengumpulkan kedua orang tuanya untukku pada perang IJhud."

'"r-il 
'*; hr qt fG't ,ti 

'; ',ir'Jv :'Ju ft ',i"':it it *
\-,;.- q ;";i ,i-lit; n:.) y\te |'J;' d.r

.)d'rri -;i:t *i'tt"i Jtt3:-
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4057. Dari Ibnu Al Musayyab, dia berkata: Sa'ad bin Abi

Waqqash RA berkata, "Rasulullah SAW mengumpulkan kedua orang

tuanya untukku pada perang Uhud 
-maksudnya 

ketika beliau

bersabda, 'Bapakku dan ibuku sebagai tebusanmu'- sementara

beliau berperang."

4058. Dari Ibnu Syaddad, dia berkata: Aku mendengar Ali RA

berkata, "Aku tidak pernah mendengar Nabi SAW mengumpulkan

kedua orang tuanya untuk seseorang selain Sa'ad."

'#t'.i;t;

;*'"4t'+6:Jri ^*\tr qr\ f ,f*
i;*;Y,!yiP,rl :1 yt'#

c ), ol c.

dl olrr + f'&'r'+\t
ll. ,,,... c ,c, ,1,o..€l-l dl Sl-t.t 

711 
,t -, tr :-t-t 3,

4059. Dari Abdullah bin Syaddad, dari Ali RA dia berkata,

"Aku tidak mendengar Nabi SAW mengumpulkan kedua orang tuanya

untuk seseorang kecuali untuk Sa'ad bin Malik. Sesungguhnya aku

mendengarnya bersabda pada perang Uhud, 'Wahai Sa'ad, panahlah!

bapakku dan ibuku sebagi tebusanmu'."

Keteransan Hadits:

Keempat, hadits Sa'ad bin Abi Waqqash tentang dua laki-laki
yang berperang bersama Nabi SAW pada perang Uhud. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Abdul Aziz bin Abdullah, dari Ibrahim

bin Sa'ad, dari bapaknya, dari kakeknya, dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Adapun yang dimaksud 'bapaknya' adalah Sa'ad bin Ibrahim.
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,* l$.d-:letAi (Bersamanya dua laki-laki yang berperang

membelanya). Keduanya adalah Jibril dan Mikail. Demikian

tercantum dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Mis'ar.

Lalu pada bagian akhirnya disebutkan, "Yakni Jibril dan Mikail".

'.6.It e W-tt 6 @ku tidak pernah melihat keduanya sebelum

dan sesudah itu). Dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Ibrahim bin Sa'ad

disebutkan,'oljJ.1:, iit ui)'P tlili p (Aku belum melihat keduanya

sebelum hari itu dan tidak pula sesudahnya).

Kelima, hadits Sa'adr yang dinukil melalui dua jalur dari Sa'id

bin Al Musayyab, darinya (Sa'ad bin Abi Waqqash). Lalu dinukil juga

melalui dua jalur dari Yahya bin Sa'id Al Anshari, dari Sa'id bin Al
Musayyab, dan semuanya berjumlah tiga jalur.

Jalur pertama dinukil dari Abdullah bin Muhammad, dari

Marwan bin Muawiyah, dari Hasyim bin Hasyim As-Sa'di, dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Jalur kedua dinukil dari Musaddad, dari Yahya, dari Yahya bin

Sa'id, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Sa'ad.

Jalur ketiga dinukil dari Qutaibah, dari Al-Laits, dari Yahya,

dari Ibnu Al Musayyab, dari Sa'ad bin Abi Waqqash.

Yahya yang dimaksud pada riwayat kedua adalah Ibnu Sa'id2 Al

Qaththan. Sementara Laits yang disebut pada jalur ketiga adalah Ibnu

Sa'ad, dan Yatrya (guru Al-Laits) adalah Ibnu Sa'id Al Anshari.

Adapun redaksi riwayat Al-Laits jauh lebih lengkap.

Hasyim bin Hasyim yang disebut pada jalur pertama adalah Ibnu

Utbah, yalmi putra Abu Waqqash. Hanya saja dia dinisbatkan kepada

'As-Sa'di' karena dia dinasabkan kepada paman bapaknya (Sa'ad),

dan dia adalah pamannya dari pihak ibu. Kalimat 'bapak dan ibuku

'-' Padu cetakan Bulaq terdapat tambahan lafazh 'Al Anshari' diterrpat ini.
Barangkali ini hanyalah kekeliruan salah seorang penyalin naskah.
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sebagai tebusanmu' merupakan penafsiran kalimat pada dua riwayat

yang lain, ^)'ij J,$ (Mensumpulkan kedua orang tuanya untukku).

Saya melihat pada hadits ini tambahan dari jalur lain yang

mursal sebagaimana dikutip Ibnu A'idz dari Al Walid bin Muslim dari

Yahya bin Hamzah, dia berkata, Sa'ad berkata, 
t;,'rit \:j ,fir)'*)

',*;i:;"ts,t F y.\1?.w'*.'4t: ,_? f?i ,* et y il' ,rp

e$l ,tY e'd; rf f+-r.ri,:Liii (Atumetepaskananakpanah,

maka Rasulullah SAW mengembalikan anak panah kepadaku, aku

mengenalinya. Hingga aku melepaskan 8 atau 9 anak panah,

semuanya dikembalikan kepadalat. Alru berkata, 'Ini adalah anak

panah darah'. Aku pun menyimpannya dalam kantong anak panah

miliklru dan tidak pernah berpisah denganku).

Dalam riwayat Al Hakim terdapat penjelasan tentang sebab

kisah ini. Dia mengutip dari jalur Yunus bin Bukair --{ia terdapat

dalam kitab Al Maghazi- dari Aisyah binti Sa'ad, dari bapaknya, dia

berkata, ol $y1 ini'oi 6ti 4 'ib i'tii ltit 
"*s'ri';. *t ei c6t |lE

uranr q';.\-'y,i ,:o'F;'olti#ir sG u1 *3W &3 tty ;r4xri

J'ys r.ta 3,t 6- :r),'Jui ,F'St f ilri oi'ct'ttil, 'rr;rn"ir q:t ,t.$$ ,nils';

,-\i'!j;# i-tr;t #fi ,sl\i 7 t;,, ,# I tsi l*.i5 ,':rpii ar

(Orang-orang menyerang pada perang Uhud maka aku menyingkir

dan berknta, 'Aku akan membela/mempertahankan dirila+ entah aku

selamat atau aku mati syahid'. Tibaaiba tampak seorang laki-laki
dengan wajah merah padam dan hampir-hampir dinaiki oleh orang-

orang musyrik. Namun, dia memenuhi kedua tangannya dengan

kerikil lalu melempari mereka. Ternyata antara aku dengannya

terdapat Al Miqdad. Aku pun bermaksud bertanya kepadanya tentang

laki-laki itu. Makn dia berkata kepadaku, 'Wahai Sa'ad, ini
Rasulullah memanggilmu'. Aku berdiri seakan-akan tidak ada

gangguan yang menimpaku sedikitpun. Dia mendudukkanku di
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depannya, lalu aku melepasknn anak panafr). Lalu disebutkan hadits

selengkapnya.

Keenam, hadits Ali RA tentang Nabi SAW mengumpulkan

kedua orang tuanya sebagai tebusan untuk Sa'ad. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini melalui dua jalur. Jalur pertama dari Abu

Nu'aim, dari Mis'ar, dari Sa'ad, dari Ibnu Syaddad, dari Ali'
sedangkan jalur kedua dari Yasarah bin Shafwan, dari Ibrahim, dari

bapaknya, dari Abdullah bin Syaddad, dari Ali. Sa'ad yang dimaksud

pada sanad hadits ini adalah Ibnu Ibrahim bin Abdurrahman bin Auf.

Adapun Ibnu Syaddad adalatr Abdullah, seperti pada jalur kedua.

Bapaknya adalah seorang sahabat yang mulia. Ibrahim yang dimaksud

adalah putra Sa'ad bin lbrahim.

rt-'P (Selain Sa'ad). Dia adalah Sa'ad bin Malik seperti pada

jalur kedua. Lalu kalimat pada riwayat kedua, !.6 i t''. ,l (Kecuali

untuk sa'ad bin Malik)dalam riwayat Al Kasymihani tertulis, ',,iLJ 11

!.6 i (Selain Sa'ad bin Malik).

?'t i* dt e;H t {t o*L ;) fl ,iC yj ',* # *
'* rLi'aAb'r'e'J.A,/);f,ir cin 4 e.*3y

vn
4060-4061. Dari Mu'tamir, dari bapaknya, dia berkata, "Abu

Thalhatr mengklaim bahwa tidak tinggal bersama Nabi SAW pada

sebagian hari-hari beliau berperang, selain Thalhah dan sa'ad, dari

hadits keduanya."

'rj'+.) iJu *i i.+Ltt'd; ;G'&i; k'*
;&:b Xi o1;t:.,L;'lrilti it * u il4 :'* 

t; 
f,rt
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,J't\

*'Y

,{,ty\t * dtf L't r\tLi'u;t;
tl c,c,' l. tl'ii ' c

.ol lY- 09 oJeu-4>J} tal*'

4062. Dari Muhammad bin Yusuf, dia berkata: Aku mendengar

As-Sa'ib bin Yazid berkata, "Aku menemani Abdurrafiman bin Aul
Thalhah bin tlbaidillah, Al Miqdad, dan Sa'ad RA, maka aku tidak

mendengar salah seorang mereka menceritakan dari Nabi SAW, hanya

saja aku mendengar Thalhatr bercerita tentang perang Uhud."

\t ,k dt W, ;titz'-^AL'i- *r?, iJs #'*
t I .o..ol e-r

4063. Dari Qais dia berkata, "Aku melihat tangan Thalhah

lumpuh, dia menggunakannya untuk melindungi Nabi SAW pada

perang lIhud."

Keterangan Hadits:

Ketujuh, hadits Thalhah dan Sa'ad tentang perang Uhud. Imam

Bukhari mengutip hadits ini dari Musa bin Ismail, dari Mu'tamir, dari

bapaknya, dari Abu Utsman. Mu'tamir yang dimaksud adalah Ibnu

Sulaiman. Adapun lafazh, 'Abu Utsman mengklaim', yakni An-

Nahdi. Sementara dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "Aku

mendengar Abu Utsman."

16' .ry ,! (Paaa hari-hari itu). Dalamriwayat selain Abu Dzar

disebutkan, lL.,.lt *.4 Q(foao sebagian hari-hari tersebut), dan

versi ini lebih jetas. Karena yang dimaksud dengan 'sebagian' adalah

perang Uhud. Lafazh 'selain Thalhah', yakni Ibnu llbaidillah'

Sedangkan'Sa'ad' adalatr Ibnu Waqqash.
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$"-|ri (Dari hadits keduanya). Maksudnya, keduanya

(Thalhah dan Sa'ad) bercerita kepada Abu Utsman mengenai perkara

itu. Dalam riwayat Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj, dan

Abdullah bin Mu'adz, dair Mu'tamir 
-sehubungan 

dengan hadits

ini- disebutkan; Sulaiman berkata: Aku berkata kepada Abu Utsman,

t;44ri * ,':t3 reJ,,a'+ 6j (Dari mana engkau tahu tentang itu?"

Dia menjawab, "Dari hadits keduanya.").

Namun, kandungan hadits ini bisa bertentangan dengan riwayat

Al Miqdad 
-yakni 

hadits kelima di bab ini- bahwa Al Miqdad

termasuk salah seorang yang juga bersama Nabi SAW. Hanya saja

kemungkinan Al Miqdad hadir setelah serangan tersebut. Mungkin
juga pada sebagian kesempatan Nabi SAW hanya didampingi mereka

berdua.

Imam Muslim meriwayatkan dari jalur Tsabit, dari Anas, dia

berkata, ,t ,*t3)r;ni'!i e y e fi ?i &3 !o n' e lt J'rt3t?i

,fr.* (Rasulullah SAI( pada perang Uhud menyendiri dengan tujuh

laki-laki dari kalangan Anshar dan dua laki-laki dari knum Quraisy).
Tampaknya kedua laki-laki yang dimaksud adalah Sa'ad dan Thalhah.

Sepertinya maksud kalimat 'selain Thalhah dan Sa'ad', yakni dari

kalangan Muhajirin. Seakan-akan dikatakan; Tidak tinggal bersama

beliau SAW dari kalangan Muhajirin selain kedua laki-laki ini.

Dengan demikian, harus dipahami seperti yang saya sebutkan, yaitu

didasarkan pada perbedaan keadaan, dimana awalnya mereka

berpencar untuk bertempur, ketika terjadi kekalahan pada sebagian

mereka, dan syetan berseru bahwa Muhammad terbunuh, maka

masing-masing mereka menyelematkan diri, seperti disebutkan dalam

hadits Sa'ad. Kemudian mereka mengetahui bahwa Nabi SAW masih

hidup, maka mulailah mereka berdatangan satu persatu, sebagian lebih

awal dan disusul yang lainnya. Setelah itu, Nabi SAW kembali

menyerukan perlawanan dan pertempuran pun kembali berkobar.
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Ibnu Ishaq menukil dengan sanad yang hasan dat', Az-zlbur

bin Al Awwam, dia berkata , ,*.rttr 4 9lU,LiSl oj[l^ yt tU'aslt'Sa

t1b i-;r, 'd*0 ,k\ r,ii<rd ,:ti'rs rll;J'ot ti |gf iri (Para

pemanah di perang Uhud meninggalkan tempat dan ingin

mendapatkan rampasan. Makn kami diserang dari arah belalwng.

Lalu ada yang berseru, 'Ketahuilah, sesungguhnya Muhammad telah

terbunuh'. Kami pun bercerai-berai mundur. Sementara musuh terus

menyerbu kami).

Dalam kitab Al Maghazi, Ibnu Ishaq menyebutkan melalui

sanadnya, batrwa di antara mereka yang bertahan bersama Nabi SAW

dari kalangan Anshar dan menemui syahid adalatr Ziyad bin As-Sakan

(ada juga yang mengatakan; Umarah bin As-Sakan) pada 5 laki-laki

Anshar.

Ibnu A'idz mengutip riwayat mursal Al Muththalib bin

Abdullah bin Hanthab t li ?'i r;,,tf n' *',;, f ti:tti u1;'*l of

Jg $i ',-*i';"? Vit";i,4 ,h (Para sahabat bercerai berai

meninggalkan Nabi SAW pada perang Uhud, hingga hanya tersisa l2
laki-laki dari kalangan Anshar bersamanya). An-Nasa'i dan Al
Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il mengutip dari Ammrah bin Ghaziyah,

dari Abu Az-Zubair,dari Jabir, dia berkata, iitr i; dt f a6t OP

z;tLi l' ' ?li ebt'*:"'-61a'dt;r yt i,l-'*t * (orang-orang

bercerai berai meninggall<an Nabi SAW pada perang Uhud dan

tersisa bersamanya 1t laki-laki dari kalangan Anshar dan Thalhah).

Sanad hadits ini jayyid dan ia sama dengan hadits Anas. Hanya saja di

dalamnya terdapat tambahan 4 orang. Mungkin mereka ini datang

lebih akhir.

Menurut Muhammad bin Sa'ad, sahabat yang tetap bersama

Nabi SAW saat itu 14 orang, 7 drt kalangan Muhajirin termasuk Abu

Bakar, danT dari kalangan Anshar. Perbedaan keterangan ini mungkin

dikompromikan bahwa Sa'ad datang sesudah itu seperti dalam

riwayatnya yang saya kemukakan pada hadits kelima di bab ini.
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Adapun 12 orung dari kalangan Anshar 
-seperti 

disebutkan pada

hadits terdahulu- sebagiannya telatr gugur dan tinggal 7 orang,

sebagaimana tercantum dalam hadits Anas. Dimana dalam hadits ini

-menurut 
versi Imam Muslim-, e\:i"',i ,'{) y A' ,p H' j''A

| ',|\i4 htiuir{;J eet'}te (Nabi sAW bersabda, 'siapa

yang menghalau merel<a dari kami dan dia meniadi temanlat di

surga?' maka seorang laki-laki Anshar berdiri). Riwayat ini

menyebutkan batrwa 12 laki-laki Anshar itu semuanya gugur dan tak

tersisa selain Thalhah dan Sa'ad. Setelah itu sahabat-sahabat lain

berdatangan. Adapun Al Miqdad kemungkinan tetap sibuk dengan

pertempuran. Mengenai peran Thalhah dalam peristiwa ini akan

disebutkan kemudian.

Al Waqidi menyebutkan dalam kitab Al Maghazi, bahwa yang

tetap bersama Nabi SAW pada perang Uhud, dari kalangan Muhajirin

berjumlah 7 orang; Abu Bakar, Ali, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad,

Thalhah, Az-Zubair, dan Abu Ubaidah. Sedangkan dari kalangan

Anshar; Abu Dujanah, Al Habbab bin Al Mundzir, Ashim bin Tsabit,

Al Harits bin Shamah, Sahal bin Hunaif, Sa'ad bin Mu'adz, dan Usaid

bin Hudhair. Ada juga yang menggantikan dua nama terakhir dengan

Sa',ad bin ubadah dan Muhammad bin Maslamah. Jika keterangan ini

akurat maka dipahami bahwa mereka tidak mundur seperti yang

lainnya. Sedangkan keterangan terdahulu dipahami dalam arti mereka

yang datang kepada Nabi SAW sesudah sebagian sahabat

meninggalkan beliau SAW.

Kedelapan, hadits As-Sa'ib in Yazid tentang para sahabat yang

tidak menceritakan hadits dari Nabi SAW' Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Abu Al Aswad, dari Hatim

bin Ismail, dari Muhammad bin Yusuf, dari As-Sa'ib. Muhammad bin
yusuf yang dimaksud adalah Al Kindi. Sedangkan As-Sa'ib bin Yazid

adalah seorang sahabat.

tl .,., t.

yt li- f b:t|a;*'A; S l1 1n*yo saja alru mendengar

fnaUtllt menceritakan tentang perang Uhud). Thalhah yang dimaksud
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adalah Thalhah bin Ubaidillah. Hadits ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang jihad. Dalam riwayat Abu Ya'la dari jalur lain

dari As-Sa'ib bin Yazid disebutkan bahwa Thalhah tampil pada

perang Uhud mengenakan dua baju besi. Lalu Ibnu Ishaq

menyebutkan bahwa Thalhah duduk di bawah Nabi SAW hingga

beliau naik ke gunung. Dia berkata; Yahya bin Abbad bin Abdullah

bin Az-Zubair menceritakan kepadaku, dari bapaknya, dari kakeknya,

dari Abdullah bin Az-Zubair, dia berkata, "Aku mendengar Nabi

SAW bersabda hari itu, 'Thalhah telah melakukan penjagaan'."

Kesembilaz, hadits Qais tentang tangan Thalhah yang lumpuh

karena melindungi Nabi SAW pada perang Uhud. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Abdullah bin Abi Syaibah, dari Waki',
dari Ismail, dari Qais. Ismail yang dimaksud adalah Ibnu Abi Khalid,
dan Qais adalah Ibnu Abi Hazim.

;*'ztiL U c,,;1) (Aku melihat tangan Thalhah lumpuh). Thalhah

yang dimaksud adalah Ibnu Ubaidillah. Maksud kata syalla' adalah

suatu penyakit yang menyebabkan jari-jari tangan atau sebagiannya

tidak berfungsi.

Fi il- pt f ir' .r,; ult Wr;i loio menggunakannya untuk

melindungi Nabi SAW pada perang Uhud). Penjelasan mengenai hal

itu tercantum dalam riwayat Al Hakim di kitab Al lklil, dari Musa bin

rhalhah, e|*i |#i \# ")i',rryui *,gl ?r"tr (Dia tertuka

pada perang Uhud sebanyak 39 atau 35 luka dan jarinya lumpuh).

Maksudnya, jari telunjuk beliau dan yang berikutnya fiari tengah).

Ath-Thayalisi mengutip dari Isa bin Thalhah dari Aisyah RA,

dia berkata, ilwit :L;JA.& ;itul.,ts ,'Jtt 9i ?7'ft,tlf i os
';; ,tj15'J'6 P,1'o &' .& .ilr J';J,1, *'Jrtri-r'q) U-i:j;ti 'u; $1 *
'$ tty J5-Jlt 4 hi q3 dr llT q &,ti:fi,.iti * iJ ,z;,,tto

'r;-il;+t-b t:S!t\ ,Jtii';;)io &' & l' )"i Jir.{.j;$ ,1:r# i.i
uk b-- GiJl $ti ,ti*tiil"i ti $ tif- ,z;* ltdopun Abu Bakar
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apabila teringat peristiwa Uhud maka dia berkata, 'Hari itu
semuanya untuk Thalhah'." Dia berkata, "Alat orang pertama yang

kembali. Maka aku melihat seorang laki-laki bertempur membela

Rasulullah SAW. Dia berknta: Aku berkata, 'Hendaklah engkau

adalah Thalhah'. Aku berkata, 'Setelah hal ini luput dariku maka

hendaklah gantinya laki-laki dari kaumku'. Antara aku dan dirinya
terdapat seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Ternyata orang yang

aku lihat itu adalah Abu Ubaidah. Kami pun sampai kepada

Rasulullah SAW dan beliau bersabda, 'Bantulah sahabat kalian',
mal<sudnya Thalhah, ternyata jari tangannya telah putus, maka ketika

lrnmi memperbaiki keadaannya).

Dalam hadits Jabir yang dikutip An-Nasa'i, dia berkata, ':)1\f-i

tii :!^tJb',;ut si.a,i; i|iui *t y il' ,p lt ,S'i,r'otf4t (orang-

orang musyrik menyusul Rasulullah SAW, maka beliau SAW
bersabda, 'Siapakah yang aknn menangani [membunuh] orang-orang
itu?' Abu Thalhah menjawab, 'Aku'.). Lalu disebutkan pembunuhan

mereka yang bersama keduanya dari kaum Anshar. Setelah itu dia

berkata,,,re : )vD \tbi "rrr) 
iii-c .-p ri; p,t;\i'lll ;hiL'rF t'j

i6 ,i\:k ,t$,j'a3*at Ui1 i' ,Ji 
'-)t i ,'pj y il' ,rt" Vt'$

#|3t irr ii i-j (Kemudian Thalhah berperang sebagaimana

layaknya I 1 orang hingga tangannya terkena tebasan dan jari-jarinya
putus." Dia berkata, "Aduh" Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya

engkau mengucapkan bismillah niscoya malaikat akan mengongkatmu

dan orang-orang menyaluikan'. Dia berkata, "Lalu Allah menghalau

orang-orang musyrik).

"'#t * o$riar it;ok A:Jtt'*ht q,
F, ^)L \t -u Ut o"- ;'^;rL it, *, *
# ,L$t t* ltt >A;'^a" I ,lti ,i,i'frrib L3;)

,1 o.
dtf
in

^l 
r*

282 _ T'ATTIUL BAARI



??, f sri'drA;;,G U|u, .'!r; ;t:', *f ,{F lV
3i &Q}t)'*t+.;?c,s,i ot:iAqlt *
,t' -,Gi:*i ,qrJ )g'; i',1a',tvi *i'^;v.i

.fu c;, ;f; ('\* ojUq ,,:'r te:tW .irat 'ryi
4064. Dari Anas RA, dia berkata, "Ketika perang Uhud, orang-

orang mundur dari sisi Nabi SAW, sementara Abu Thalhah dihadapan

Nabi SAW melindunginya dengan perisai miliknya. Adapun Abu
Thalhah seorang laki-laki pemanah dan sangat kuat melepaskan anak

panah. Pada hari itu dia merusak dua atau tiga busur. Seorang laki-laki
lewat membawa sekantong anak panah, maka beliau SAW
mengatakan,'Berikanlah kepada Abu Thalhah'." Dia berkata, "Nabi
SAW menjulurkan kepalanya melihat musuh. Abu Thalhah berkata,

'Bapak dan ibuku sebagai tebusannya, janganlah engkau menjulurkan

kepalamu agar tidak terkena salah satu anak panah mereka. Leherku di

depan lehermu'. Sungguh aku melihat Aisyah binti Abu Bakar dan

Ummu Sulaim menyingsingkan pakaian, aku melihat gelang dibetis

mereka, keduanya membawa ember diatas pundak mereka dan

menuangkannya ke mulut orang-orang. Kemudian mereka kembali

dan memenuhi ember tersebut, lalu datang dan menuangkannya ke

mulut orang-orang. Pedang terjatuh dari tangan Abu Thalhah entah

dua atau tiga kali."

iL-{ A :Us rlL ,̂irt
.. c. 1o. l,cl c .. c.

u,e1A-23V f *.1 ,-f 6S-p # lL..l-a ;f
,.!t t+'6i :^)L I' ki ,$La.e ,:o;;,.:itii *i ;;

;-,y"St o.r.),#'ti #'; i;:";
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.4It{ dftJ ,P -F u). a-rq"L>'
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- 4 :o';;.?, . }\tr € :4t i|+,L"-F

.LbL',-i?rt',;;, ,Ju.-s

4065. Dari Hisyam bin Urwah, Orri U"pa*yu, dari Aisyah RA,

dia berkata, "Ketika perang Uhud, kaum musyrikin mengalami

kekalahan. Maka iblis yang dilaknat Allah berteriak, 'Wahai hamba-

hamba Allah, dibelakang kamu'. Maka bagian depan mereka kembali

dan berbenturan dengan bagian belakang. Hudzaifah memperhatikan

keadaan dan tampak olehnya bapaknya, yaitu A1 Yaman. Dia berkata,

' Wahai hamba-hamba Allah, bapakku. . . bapakku' .' "' Dia (periwayat)

berkata, Aisyah berkata, "Demi Allah, mereka tidak meninggalkannya

hingga membunuhnya. Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah

mengampuni kalian'." Urwah berkata, "Demi Allah, senantiasa pada

Hudzaifah sisa kebaikan hingga bertemu Allah."

Kata 'bashurtu' artinya aku mengetahui. Kata tersebut berasal

dari kata 'al bashirahfil amr'(mengetahui suatu urusan dengan baik).

Sedangkan kata 'abshartu' artinya penglihatan mata. Sebagian

mengatakan kata'bashurtu' dan 'abshartu' memiliki makna yang

sama.

Keterangan Hadits:

Kesepuluh, hadits Anas RA tentang kepahlawanan Abu Thalhah

pada perang Uhud. Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Abu

Ma'mar, dari Abdul Warits, dari Abdul Aziz. Adapun Abdul Aziz

yang dimaksud adalah Ibnu Shuhaib.
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u'tlt {Tt (Orang-orang mundur). Maksudnya sebagian mereka.

Atau penggunaan kata ini berdasarkan kondisi mereka yang cerai-
berai, seperti yang telah dijelaskan. Faktanya, mereka terbagi menjadi
tiga kelompok. Satu kelompok yang terus mundur hingga dekat
Madinah. Mereka tidak lagi kembali ke medan perang hingga
pertempuran berakhir. Kelompok ini hanya dalam jumlah kecil.
Merekalah yang disitir Allah dalam firman-Nya, ?;-"&,i; $-,ir'or
or-r.l+ir 

"$t 
"*rrurg*hnya orang-orang yang berpaling dari kamu

pada saat bertemu dua pasukan." (Qs. Aali Imraan [3]: 155) Satu
kelompok lagi bingung setelah mendengar Nabi SAW terbunuh.
Maksimal usaha mereka adalah membela diri atau terus bertempur
hingga terbunuh. Inilah kondisi mayoritas sahabat. Lalu satu
kelompok tetap berada disisi Nabi SAW. Kemudian kelompok kedua
kembali bergabung setelah mereka mengetahui bahwa beliau masih
hidup, seperti yang dijelaskan pada hadits ketujuh. Dengan ini dapat
digabungkan perbedaan riwayat tentang jumlah mereka yang bertahan
bersama Nabi SAW.

Muhammad bin A'idz menukil dair mursal Al Muthalib bin
Hanthab, "Tidak tinggal bersama Nabi SAW selain 12 laki-laki."
Sementara menurut riwayat Ibnu Sa'ad, mereka yang bertahan
bersama beliau adalah 7 orang dari kalangan Anshar dan 7 orang dari

Quraisy.

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Anas disebutkan, 'rjf
"e3 d& f:i U #ttr&Jli 4 y Q.(Betrau bertahan menyendiri

dengan 7 laki-laki Anshar dan dua laki-tahi Quraisy; Thalhah dan
Sa'ad). Nama-nama mereka disebutkan Al Waqidi. Adapun Abu
utsman An-Nahdi hanya menyebutkan dua orang, yakni Thalhah dan
Sa'ad, sebagaimana tercantum dalam kitab Ash-Shahih.

Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, batrwa Ibnu eami'ah
ketika Nabi SAW dipanah dan giginya patatr serta mengalami luka
diwajahnya, maka para sahabat bercerai berai dari sisinya, lalu beliau

FATHUL BAARI - 285



memanggil mereka, maka kembalilatr sekitar 30 laki-laki kepada

beliau. Kemudian disebutkan lanjutan kisah tersebut.

'ziJL 
t-{1 pan Abu Thalhah). Dia adalah Zaidbin Sahal Al

Anshari, suami ibunya Anas. Anas menerima hadits ini dari Abu

Thalhah sendiri.

"q't$ (Melindungr. Yakni menjadi tameng. Terkadang tameng

disebutjaubah.

L#t $-r. ?' (Sangat lant melepaskan anak panah). Pada

pembahasan tentang jihad telatr disebutkan melalui jalur lain, fr oS

3t: /',-,r;l;'t * ht & d, €bw-o'ei ';\t'o;; z;tv 1,ttu

Thalhah sangat bagus dalam memanah. Dia berlindung bersama Nabi

SAI{ dengan satu perisai).

eX i1 F'i yti" ; (Dia mematahkan dua atau tiga busur

pada hari ira). Maksudnya, karena kekuatannya dalam menarik busur.

*, (Kantong anak panaft). Maksudnya, alat tertentu tempat

menaruh anak panah.

',!+i- (Menimpamu). BagSan ini merupakan kalimat pelengkap

kata larangan. Namun, dalam 5rwayat Abu Dlar disebutkan

"Yushiibuka" (dalam bentuk marfu'). Hal ini juga diperbolehkan

dengan menyisipkan kata lain dalam kalimat tersebut. Misalnya;
janganlah engkau menjulurkan kepalamu, karena engkau akan terkena

anak panah musuh.

!;J o5S tg; @ehertru di depan lehermu). Maksudnya, aku

menebusmu dengan diriku.

P?b f ,fJ 1tz.:.o ati'ra16""gsah oku tetah metihat

Aisyah binti Abu Bakar dan Ummu Sulaim). Aisyah binti Abu Bakar

yang dimaksud adalatr Ummul Mukminin. Sedangkan Ummu Sulaim

adalatr ibunya Anas.
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4; {r-t 6,t (Aku metihat gelang betis keduanya). Kata

khadam merupakan bentuk jarnak dari kata khadamah, artinya gelang.

Sebagian mengatakan khadamah adalah pangkal betis. Hal ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jihad.
'eiJb 

,fri :- qLillr et\6i (pedang terjatuh dari tangan Abu

Thalhah). Dalam riwayat Al Ashili disebutkan,i€:ri-;-, (dari kedua

tangan).

6;P ;i; J1 lzntah dua kali atau tiga ftaly'. Muslim

menambahkan dalam riwayafirya dari Ad-Darimi, dari Abu Ma'mar
(guru Imam Bukhari dalam riwayat ini), melalui sanad seperti di atas,

uruiSr tq (Karena rasa kantuk). Riwayat ini memberi informasi sebab

terjatuhnya pedang dari tangan Abu Thalhah.

Setelah satu bab akan disebutkan melalui jalur lain dari Anas

dari Abu Thalhah, *y q #* ht; ,p 9( e i etis,'ot..'Jii"W'dk
*tta (Aku termasuk orang yang diliputi rasa kantuk pada perang

Uhud hingga pedangku terjatuh dari tanganku beberapa kali). Dalam
riwayat Ahmad dan Al Hakim melalui Tsabit dari Anas disebutkan,

,- *'6 :F-'$3 1l yi i e 6i'p:i t;A :l il-,t\'4,,
,U *i;at'itfi"\y ,Jw'i'i,U orAt 1a*u *"n[orgkot kepataku

pada perang Uhud dan memperhatikan keadaan. Ternyata tidak
seorang pun di antara merekn melainkan menunduk di bawah
perisainya karena rasa kantuk. Itulah firman Allah, 'Ketika kamu
ditimpa kantuk sebagai rasa aman darinya'.).

Kesehelas, hadits Aisyah RA tentang ulah lblis yang berteriak
pada perang Uhud.

.l' ,-'€i:a+ I' ia, 4lte ,oi-?"Ji'?i fl'#ott tt
t}i (Ketikn perang (Jhud, kaum musyrikin mengalami kekalahan.

Maka iblis yang dilaknat Allah berteriak, 'Wahai hamba-hamba
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Allah, dibelakang kamu). Maksudnya, berindunglah dari kelompok

yang ada dibelakang kamu. Kalimat ini biasa diucapkan pada

seseorang dalam peperangan jika dikhawatirkan akan diserang dari

belakangnya. Hal ini terjadi ketika pasukan pemanah meninggalkan

posisi mereka dan masuk ke perkemahan musuh untuk mendapatkan

rampasan, sdperti yang dijelaskan di atas.

e(;i:te"o:rt;iti ilifrf '6*:j (Bagian depan mereka kembati

sehingga berbenturan dengan bagian belaknng). Maksudnya, bagian

belakang mengira bahwa bagtan depan yang berbalik adalah musuh,

sementara bagran depan mengira sebaliknya. Kejadian ini telah

dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ahmad dan Al
Hakim. Dikatakan, ketika bagian depan berbalik, maka bercampur

dengan kaum musyrikin, sehingga kedua pasukan tidak dapat lagi

dibedakan. Maka kaum muslimin terlibat saling membunuh sesama

mereka.

memperhatikan keadaan dan ternyata dia melihat bapalotya Al
Yaman. Beliau berkata, 'Wahai hamba-hamba Allah, bapaklat...

bapaklat... ). Ibnu Sa'ad menyebutkan bahwa orang yang membunuh

Al Yaman karena keliru adalah Utbah bin Mas'ud (saudara Abdullah

bin Mas'ud). Keterangan ini terdapat dalam Tafsir Abd bin Humaid,

dari jalur lain, dari Ibnu Abbas

Ibnu Ishaq menyebutkan; Ashim bin Umar menceritakan

kepadaku, dari Mahmud bin Labid, dia berkata, "Adapun Al Yaman

(bapaknya Hudzaifatr) dan Tsabit bin Waqsy adalah dua orang yang

telah lanjut usia. Maka Rasulullah SAW meninggalkan keduanya

bersama kaum wanita dan anak-anak. Namun, keduanya saling

menasihati dan memotivasi untuk mendapatkan mati syahid.

Akhimya, keduanya mengambil pedang masing-masing dan

bergabung dengan kaum muslimin setelah mereka dipukul mundur.

Mereka tidak mengenali keduanya. Adapun Tsabit dibunuh oleh kaum

musyrikip. Sedangkan Al Yaman ditebas berulang kali oleh pedang-
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pedang kaum muslimin hingga meninggal, sementara mereka tidak
mengetahuinya.

... ,iji 16 pnvah berlcata...). Penjelasannya telatr disebutkan

pada pembatrasan tentang keutamaan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan , 'fi-,4-i- Sui lj:*i ,'ovtf t; itti tj'6 ,rf '& ,U;1, ;1ui

)b j,r,rJ::L'O:rui qilrt et y jl' 
,,r:a !, l?i-rri6 ,i-i3 lirrI

*"jrj t)t itt k'yt )?:'t qi'oit;$ ,;;t:^lit (Hudzaifah

berkata, 'Kalian telah membunuh bapalclu'. Mereka menjawab,
'Demi Allah, kami tidak mengenalinya', dan merekn benar dalam hal
itu. Hudzaifah berkata, 'Setnoga Allah mengampuni kalian'. Makn
Rasulullah bermaksud membayar diyat [denda pembunuhanJ namun
Hudzaifah mensedekahknn diyat itu kepada kaum muslimin. Hal ini
menjadi tambahan kebaikan baginya di sisi Rasulullah SAn.

Riwayat ini menjadi sanggatran bagr pendapat Ibnu At-Tin,
"Periwayat tidak menyinggung masalah diyat pada pembunuhan Al
Yaman. Sebab ada kemungkinan saat itu ketetapan diyat belum
diturunkan. Atau mungkin periwayat mencukupkan dengan
pengetatruan pendengar."
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le. Firman Allah, i,s*J' n,l*t c{ grair Ct {r-'JJ ti; i-ir ot

t-,,q;b l,rr ir1 ii,i; ?rr 6; '.a: tis 6 dalr...sesungguhnya orang-

orang yang berpaling diantaramu pada hari bertemu dua pasakan

itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh syetan, disebabkan

sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat [di masa lampauJ
dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka

Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun."
(Qs. Aati Imraan [3]:155)

tJ;, J';6(j *;t C ,yria ,Jv,;'; i oG *
j.t ,rjv t&!' u :Ju A"1t ,\'? tjv tlrat ,ib y ilra

ir tf i#L ff t; {ti 6 ,ib di:L tb u ,fi\, u,+\
.^o.

+ht ,k It J;t'4'^LJ ok ';ti ,T, *'^* (i:, ,'ob t;t

;i u o\','&.) y it * dt'; ie,z:b,; us ) *)
ok'; iy )t*'5, f ,f l*i,1?, .L{"r,:r:i g'i ,h,
,iL-iL'e-Q ,i,JtS.1 '^ta otlb ; oC o, -^EJ F, ?i Li
?nr )*'Ct lek jt'ot:^JL';i rt,*,'" tlfuitAusj
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4066. Dari Utsman bin Mauhab, dia berkata: Seorang laki-laki
datang menunaikan haji, lalu melihat suatu kaum sedang duduk-
duduk. Laki-laki itu berkat4 "siapakah mereka yang sedang duduk-
duduk ifu?" Mereka menjawab, "Me'r,eka ifu adalah kaum Quraisy."
Dia bertanya, "Siapakah syaikh (tokoh) diantara mereka?" Mereka
menjawab, "Ibnu lJmar." Laki-laki tersebut mendatanginya dan
berkata, "Aku bertanya kepadamu te,lrtang sesuafu, apakah engkau
menceritakannya kepadaku?" Dia berkata pul4 "Aku memohon
kepadamu atas nama kehormatan rumah ini (Ka'bah), apakah engkau
tahu bahwa Utsman bin AIfan lari pada perang Uhud?" Dia
menjawab, "Ya!" Dia berkat4 *Apakah engkau tahu dia tidak ikut
perang Badar dan tidak terlibat langsung?" Dia menjawab, 'Ya!" Dia
berkata, "Apakah engkau tahu dia tidak hadir pada baiat Ridhwan?"
Dia menjawab, "Ya!" Laki-laki tersebut bertakbir. Ibnu Umar berkata,
"Kemarilah, aku akan memberitatrukan dan menjelaskan kepadamu
apa yang engkau tanyakan kepadaku. Adapun perkara Utsman lari dari
perang Uhud, maka aku bersaksi bahwa Allah telah memberi maaf
kepadanya. Mengenai ketidakikutsertaan pada perang Badar,
sesungguhnya dia beristrikan putri Rasulullah SAW, dan saat itu
istrinya sedang sakit, lalu Nabi SAW bersabda kepadanya,
'Sesungguhnya untulonu pahala orang yang turut dalam perang
Badar dan juga rampasan perang yang menjadi bagiannya'.
Sedangkan ketidakhadirannya pada baiat Ridhwan, sungguh jika ada
seseorang lebih dihormati di lembah Mal&ah dibanding lJtsman, tentu
Rasulullatr akan mengutusnla untuk me,nggantikan posisi Utsman.
Maka beliau SAW mengutus Utsman. Sementara baiat Ridhwan
terjadi setelatr Utsman pergr ke Mal&ah. Nabi SAW mengisyaratkan
dengan tangan kanannla dan bersabda" 'Ini tangan (Jtsman'. Lalu
beliau memukulkannya kepada tangannya yang satunya dan bersabda,
'Ini untuk Utsman'. Pergilah sekarang membawa keterangan ini
bersamamu."
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Keteransan Hadits:

(Sesungguhnya orang-orang yang berpaling dari kamu pada

saat bertemu dua pasulan). Para ahli riwayat sepakat mengatakan

bahwa yang dimaksud ayat ini adalah perang Uhud. Sungguh telah

lalai mereka yang mengatakan ia berkenaan dengan perang Badar.

Karena pada perang Badar tidak ada seorang pun kaum muslimin yang

berpaling.

Hanya saja diakui bahwa maksud firman Allah dalam surah Al
Anfaal, "Dan apa yang kami turunkan pada hamba Kami di hari Al
Furqan. Hari bertemunya dua pasukan", yakni perang Badar. Namun,

tidak ada kemestian jika disebutkan kembali lafazh 'bertemu dua

pasukan', bahwa yang dimaksud adalah perang Badar.

tlf..:,t (Mereka digelincirkan). Yatni dihiasi untuk mereka

sehingga tergelincir. Adapun kalimat 'karena sebagian perbuatan

mereka', menurut Ibnu At-Tin, syetan mengingatkan kesalahan-

kesalahan mereka, maka mereka pun tidak ingin berperang sebelum

bertaubat. Mereka merasa tidak senang berperang bukan karena

membangkang atau berbuat nifaq. Maka Allah memberi ampunan

kepada mereka.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yang dikatakan Ibnu At-Tin

dapat dijadikan satu-satunya penafsiran bagi ayat tersebut, bahkan

mungkin mereka lari karena takut dan menginginkan kehidupan,

bukan sebagai pembangkangan dan nifaq. Lalu mereka bertaubat dan

Allah menerima taubat mereka.

Kemudian Imam Bukfiari menyebutkan hadits Ibnu Umar

tentang kisatr Utsman. Penjelasannya telah dipaparkan pada

pembahasan keutamaan Utsman. Dalam pembahasan yang lalu saya

katakan belum mendapat kejelasan tentang n.Ima laki-laki yang

bertanya. Hanya saja kemungkinan dia adalah Al Ala' bin Arar.

Kemudian aku melihat sebagian periwayat menyebutkan bahwa nama

laki-laki tersebut adalah Hakim. Pada riwayat terdahulu disebutkan

laki-laki yang dimaksud berasal dari penduduk Mesir. Kemudian saya
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temukan penegasan langsung bahwa dia adalah Al Ala' bin Arar
sebagaimana tercanfum dalam pembahasan keutamaan Utsman.

Masalatr ini akan dibahas lebih luas lagi pada tafsir ayat

"Perangilah mereka hingga tak ada lagi fitnah" dalam suratr Al
Baqarah. Adapun kalimat 'aht metnohon kepadamu atas nama

kehormatan rumah ini 'menunjul&an bolehnya sumpah semacam ifu
menurut Abdullatr bin Umar, karena beliau tidak mengrngkarinya.

Penjelasan masalatr ini akan disebutkan lagi pada pembahasan tentang

sumpah dan nadzar.

trf';*'lfi |? ,f ,'Y, 
*Jl{sounssuhnya alru bertanya kepadamu

tentang sesuatu. Apakah engkau menceritakannya kepadalai). Dalarrr

riwayat Abu Nu'aim ditambahkan, iii :)ti lOta menjawab, 'Ya!').

20. Firman Altah, €t?t € € iu- Jyl[ yl & ot* tiitY\t,
t rj;Jt -'+ ?s5 "ns:;ttf 6 r:t # 6 Jb tii; #,'eU "5;.eu

"(Ingatlah) kctiha kamu lari dan tidak menoleh kepada seseorang

pun, sedang Rasul yang berada diantara kawan-kawanmu yang lain
memanggil kamu, karena itu Allah menimpakan atas kamu

kesedihan atas kesedihan, supaya kamu jangan bersedih hati
terhadap apa yang luput daripada kamu dan terhadap apa yang
menimpa kamu. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu
kerjakan " (Qs. AaIi Imraan [3]: 153)

Kata tush'iduun artinya kalian pergl. Kata ash'ada dan sha'ida
sama-sama dapat digunakan untuk kalimat 'naik di atas rumatr'

:Jr: _Q:L?nr oa., ,")G a.irlr'e :J$ G'ail ei ,y
,#';.i' + yit;lL'St e i-', y\, J:"'";tt
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<ir.ii *i Ji|lr ete\lg 3r.i; ,qfr t*f,t
4067. Dari Abu Ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin

Azib RA berkata, 'T.tabi SAW mengangkat Abdullatr bin Jubair

sebagai pemimpin pasukan pejalan kaki pada perang Uhud. Mereka

pun datang dalam keadaan terdesak mundur. Itulah firman-Nya,

'Ketika Rasul memanggil mereka dari belakang mereka'-"

Keterangan Hadits:

(Bab dan ingatlah ketika knmu lari dan tidak menoleh kepada

seorang pun... hingga firman-Nya ... apa yang knmu kerjakan)-

(Kata 'tush'iduun' artinya kalian pergi. Kata 'ash'ada' dan

'sha'ida' sama-sama dapat digunakan untuk kalimat 'naik di atas

rumah). Penafsiran ini tidak tercantum dalam riwayat Al Mustamli'

Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir perbedaan kedua kata

itu, antara yang memiliki bentuk tsulatsi (tiga huruf) dan ruba'i
(empat huruf), dimana bentuk tsulatsi kata tersebut artinya naik,

sedangkan bentuk ruba'i artinya pergi. Sebagian ahli bahasa berkata,

"Kata ash'ada artinya memulai perjalanan."

Kalimat 'Dia menimpakan atas knmu kerisauan atas kerisauan',

diriwayatkan Abd bin Humaid, dari jalur Mujahid, dia lerkata, tiir llri

* h, e'4t itt;:u, r.li u,,6ri ,'J,ii t:;l;J'ot c.':Pt t*'t Ji\i
t&$'g eU ,p r5ftti ,frt eti*t'&t 6"rxauan pertama

ketika mereka mendengar Muhammad SAW telah dibunuh. Kerisauan

kedua ketika mereka bergabung kepada Nabi SAW dan naik ke puncak

gunung, lalu teringat orang-orang terbunuh di antara merefta, mala

mereka pun merasa risau).

Penafsiran serupa dinukil dari Sa'id, dari Qatadah, disertai

tambahan, 4'€l (f{*i 6 ri) Y, 4,ti (5s'6 6 db 4fj; #)
&.r,*t ,):i: gr4, (Adapun firman-Nya ,'agar kamu tidak bersedih
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hati atas aW yang luput daripoda kamu', yakni dari rampasan perang,

'Dan tidak pula apa yang menimpa kamu', yakni berupa luka-luka

dan pe,mbunuhan kawan-kawan kamu."

Ath-Thabari dari As-Surri, sama seperti itu, tetapi

dia berkata 'I(erisauan pertama adalah rampasan perang yang luput

dari mereka Sedangkan kerisauan kedua berupa luka-luka yang

me,nimpa mereka-" I^alu ditambahkan pula, ;[+irr 
'oti, t $i ryl* fJ

i-rii: ',9'e EU ,P 9ii, C y'is 6 tyip'J?i &
6-#, (Ketikn mereka naih Abu Sufyan datang dengan menunggang

lada hingga menyerang dari bagian atas mereka, maka merel<n lupa

akan kesedihan yang sedang melanda, dan mereka pun sibuk

menghalau kaum m*ryrikin). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

sekelumit hadits Al Bara' tentang kisah pasukan pemanah.

21. Firman A1eh, '-q,;$-66j 
^:;t $t y 4.35b 

j:Jf j
z ll

3,. {t'# oi;,;- *E' * A, * :urap- 
"jijr]l'&!3i n *."i'e

, , '.1'
s b€ i "ji-u ofr.t ti'rt;ifi et;t.J- n.ait ;\r'oy,y iA q /\,
4Ja,W+ e.!,;i'ei-d Ff ''i & 6 ti di 6;:d r\, q
,iziit ?,ieh'i &ii gu,,eZA: f y3,b ri r; hr ,F)11:u,

nKemudion sdelah kanu berduha<ita Allah menurunkan kepada

kmu kesmarron (berupa) kantak yang meliputi segolongan

da?ipado kmta, sedang sqolongan lagi telah dicemaskan oleh diri
mereka sendiri; nereka menyongka yang tidak benar terhtdap
Allah seperti sangkaan idtihyarl Mereka berkata: uApakah ada

bagi lrita barong sesadu (ha* campur tangan) dalam urusan ini?"
Kdohmlah: nSesungguhnya arasan itu seluruhnya di tangan

All"ahn. hlereha menyemburyikm dalam hati mereka qruyang tidak

mereka t*anghan kqadantu; mereka berkata: "Seffiranya ada bagi

kita barang sesuatu (hah compur tangan) dalam urusan ini, niscaya

kita tidak akm dibunuh (di*alahkan) di sinP. Katakanlnh:
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"Sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang
telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu ke luar AaSa) ke tempat

mereka terbunuh". Dan Allah (berbuat demikian) untuk menguji
apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang

ada dalam hatimu. Allah Maha Mengetahui isi hatl, (Qs. Aali
Imraan [3]:154)

u./;lt;tki}# * :Jv rTiiLhr q, orJb €)i'* ,/'*
,, *t) (oJ--l) -bi,*2 cl)y ,5+ q Lf t^;- 6;- *Vl 1l

.iLi
4068. Dari Anas, dari Abu Thalhah RA, dia berkata, "Aku

termasuk orang yang diliputi rasa kantuk pada perang Uhud. Hingga
pedangku terjatuh dari tanganku beberapa kali, ia jatuh dan aku

mengambilnya jatuh lagi dan aku mengarrbilnya."

Keterangan:

(Bab kemudian setelah knmu risant, Allah menurunkan kepada

lramu rasa aman berupa kantuk). Dalam bab ini disebutkan hadits

Abu Thalhah,*Alu termasuk orang yang diliputi rasa kantull'.

Ibnu Ishaq berkata, "Allah menurunkan rasa kanfuk unfuk

memberi perasaan aman bagt yang yakin. Mereka tertidur dan tidak
merasakan takut. Adapun mereka yang mementingkan urusan diri
sendiri, maka berada dalam puncak ketakutan dan kepanikan.
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22. Firman Auah, o1*'i4ti'iifi-\t #art'r|',,;:, ;\i qu'd
"Tak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu,
apakah Allah menerima taubat mereka, atau mengazab mereka,

karena sesungguhnya mereka itu orang-orangyang Zhalim."
(Qs. Aali Imraan [3]: 128)

-jiV *t y\t-*U, e,,-,3 *"'.4u:rw jt'
(;rn irt\4uA ,*F{&:i ;Lz;;&,# :Jui

Humaid dan Tsabit berkata dari Anas, 'T.[abi SAW terluka pada
perang lJhud, maka beliau bersabd4 'Bagaimana beruntung kaum
yang melukai Nabi merekn?' Maka turunlah ayat, 'Tidak ada
sedikitpun campur tanganmu dalam urusan merel(a ifii."

+?,t t; ir Jy,'et'^f; yj * ng i:-"G-brt *
,i; ;;:r ;4 6,t\t a;,tSt ,4 Ll)t t Li) t, rir *:)
tit i:r; 

"^1 
it' '* ,irt 6'r;. $, exr6x ;t'"*t:i

OA.LW,, !? Jtid i\ieu$?nr t;G :,zir as.

4069. Dari Az-Zlrttri, Salim menceritakan kepadaku, dari
bapaknya, dia mendengar Rasulullah SAW apabila mengangkat

kepalanya dari ruku' pada rakaat terakhir shalat Subuh, beliau
mengucapkau, "Ya Allah, lalorutlah fulan dan fulan. " Hal itu beliau
lakukan setelah mengucapk art' s ami' all aahu liman hamidah rabbanaa
lakal hamdu'. Maka Allah menurunkan ayat, "Tidak ada sedikitpun
campur tanganmu dalam urusan mereka itu... hingga firman-Nya...
s es ungguhnya mereka orang- orang yang zhalim. "

FATEUL BAARr - 297



,1r,", ok :Jrtl' i" ; f9'+ oQ, ,tj i'& *;
1# p,W1t;i;y t:t:r*,* t":i-J;'t*hr *t ar

'g* ll ;Yir;t' 7\\'uu,A>'ur lq q ?:at,
o,dJ,G

4070. Dari Hanzhalah bin Abi Sufyan, aku mendengar Salim bin

Abdullah berkata, "Biasanya Rasulullah SAW memohon kecelakaan

untuk Shafivan bin Umayyah dan Suhail bin Amr serta Al Harits bin

Hisyam. Maka turunlah ayat,'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu

dalam urusan mereka itu... hingga firman-Nya... sesungguhnya

mereka orang-orang yang zhalim'."

Keteranean Hadits:

(Bab tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam un$an

mereka itu, apakah Allah menerima taubat mereka atau mengazab

merelrn, karena sesungguhnya mereka itu orang-orang yang zhalim).

Maksudnya menjelaskan sebab turunnya ayat ini. Lalu Imam Bukhari

menyebutkan dua faktor yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut.

Maka ada kemungkinan ayat itu turun karena dua faktor ini sekaligus.

Sebab keduanya masih merupakan satu rangkaian .kisah. Lalu di

bagian akhir penjelasan bab ini akan saya sebutkan faktor lain.

6:Jui &i?T-Pt yb,,PU, *,,r,;l * c,li:'*is
,G ,i* i'i'(# (Humaid dan Tsabit berkata dari anas, "Nabi SAW

terlulca pada perang Uhud. Maka beliau bersabda, 'Bagaimana

beruntung lraum yong melulcai nabi merelca?' Maka turunlah ayat,

'Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu'.")-

Hadits Humaid dinukil melalui sanad yarlg tnaushul oleh Ahmad, At-

Tirmidzi, dan An-Nasa'i, dari jalurnya, dari Humaid, seperti di atas.

Ibnu Ishaq berkata; Humaid Ath-Thawil menceritakan kepadaku, dari
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Anas, dia berkata ,:+,t &i *l i,l- Pt y h, ,* U, eo:t e:;
*j riat ii'4-''$ =i:g-'F 

'?U,'c;- ,yt ,*t ,!" ,f-j-iU, ,H
i-,Jr ir 576 r$.: jli,*-'$t'd Gist seri Nabi SAW patah dan

wajahnya terluka pado perang Uhud. Darah mengalir pada
wajahnya. Beliau mengusap darah sambil berkata, 'Bagaimana

beruntung lraum yang melukai wajah nabi mereka, sedang beliau
menyeru mereka kepada tuhan mereka?' Maka Allah menururnknn
ayat tersebut).

Adapun hadits Tsabit, Imam Muslim teleh menukilnya melalui
sanad yang maushul dari riwayat Hammad bin SalamalU dari Tsabit, dari

Anas,'4j6,f:',* #, tix-U lt l'1i6,'ttf &' 4a ;ll,1
,,;; i\i'iru'd ,:y.'gitt Sf'6 rtalli r;i1:t *(: ti#j € t j*;j
i-,Jt lsesunguhnya Nabi SAW bersabda padn perong Uhud seraya

mengusap darah dari wajahnya, 'Bagaimana akan beruntung laum yang
melulrai nabi merela, mernatahknn gtgt serinya, dan menyebabkan

wajahnya berdarah? Maka Allah menuntnknn [ayatJ, 'Tidak ada

sedikitpun campur tanganmu dalam urusan merelw'.).

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam hadits Abu Sa'id Al Khudri,

t*i illtr *t y n'& '4'yo, F ei' $ f|i,r,( i.e:,l'al
* !, * ;tii ,# €"'rj elt'$'e/lt 7v i i' + 'o|i ,j;\r ias

A:y i.lybri gi ey'f ,todaurn *'et 
" 
y

j:6rul;i'd ,if66513ir 'j|"t * n, & n' J?i +i 4?:tsr (Bahwa

Utbah bin Abi Waqqash adalah orang yang mematahkan gigt [antara
gigi seri dan gigi taringJ Nabi SAW bagian bawah dan melukai
bibirnya bagian atas. Sedangkan Abdullah bin Syihab Az-Zuhri
adalah orang yang melukai dahi beliau. Adapun Abdullah bin

Qami'ah melukai pipinya hingga dua lingkar rantai topi besi masuk

ke dalam pipinya. Lalu Malik mengisap darah dari wajah Rasulullah
SAW kemudian menelannya. Makn beliau bersabda, 'Engkau tidak
alran disentuh neralm'.).
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Ibnu Ishaq meriwayatkan dari hadits Sa'ad bin Abi Waqqash, dia

berkata, 6 f6t ,f] i e ,ti ,P * €| oi ,y't,y * ef 6

-t t;- Pi y I, ,,t2 !, )"i'* @t " tidak pernah sama sekati

berleeinginan membunult seseorang sebagaimana keinginanlat

membunuh sudaraht Utbah bin Abi Waqqash, karena perbuatannya

terhadap Rasulullah SAW pada perang Uhud)., Ath-Thabarani

meriwayatkan dari hadits Abu Usamah, dia berkata, ry i lt * ;i
;.t sr, di, :jvii*i:)'rs: +i'e lt ?7 Pt * ht & lt'S?3
.lirr 

-JLii Urlsy'* ?Ut e- $, Pi y il',rp ar J4 i6t ,;*,it
'$'+l;rri ;t lLhx- Ji C k ,-d ybt'utJ Uuuttah bin

Qami'ah memanah Rasulullah SAW pada perang Uhud hingga

wajahnya terluka dan gigi serinya patah. Dia berkata, 'Ambillah ia

dan aku adalah lbnu Qami'ah'. Rasulullah SAW bersabda, 'Ada apa

denganmu, semoga Allah menghinakanmu'. Maka Allah mengirim

kepadanya hewan liar gunung yang terus menandulorya sampai

ba dannya tercabik-cabik).

Ibnu A'idz meriwayatkan dalam kitab Al Maghazi dari Al Walid

bin Muslim, Abdurrahman bin Yazid menceritakan kepadaku, dari

jabir, lalu disebutkan seperti itu melalui jalur munqathi' (terputus).

Pada aktrir pembahasan perang ini akan disebutkan riwayat-riwayat

yang mendukung hadits Anas dari Abu Hurairah RA din selainnya.

Dalam riwayat Imam Muslim dari lbnu Abbas dari Umar

tentang kisah Badar, dia berkata , rylj t:tl;'e e 9l tl- t'g ili
jr:r ?rr SSl, yit d'ilrr iri l?t *'zar c";+3?oib,ft
e,-1' (GY '&i n 4 &Ai tJj\ (Ketika perang (thud, terbunuh 70

orang dari merekn dan yang lainnya melarikan diri. Gigi [antara gigi

seri dan gigi taringl Nabi SAW patah dan topi di kepalanya pecah

sehingga darah mengalir di wajahnya. Maka Allah menurunkan, 'Dan

ketilra lamu ditimpa musibah, maka sungguh kamu telah menimpalcan

dua lrali lipat darinya).
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S*,ii dli:,;# ,A' (Latcnattahfulan... futan... danfutan). Nama-

nama mereka disebutkan dalam riwayat berikutnya.
'it!f",fJ 

i.'zi:b:, Ci (Oarr Hanzhatah bin Abi Sufian). Bagran

ini dikaitkan dengan sanad riwayat terdahulu. Adapun periwayat yang
menukil dari Hanzhalah kepada Imam Bul*rari adalah Abdullah bin
Mubarak. Maka telatr keliru mereka yang mengatakan batrwa hadits
ini mu'allaq.

*.n- Pt io &' ,J"a i' J?rbt ,Jj;i itr r:, i. t.6'c.;* (Ata,

mendengar Salim bin Abdullah berkata, "Biasanya Rasulutlah SAW
memohon kecelaknan...'). Riwayat ini mursal. Adapun ketiga orang
yang disebutkan dalam riwayat ini semuanya masuk Islam pada saat
pembebasan kota Makkatr. Barangkali inilatr rahasia diturunkannya
firman Allah, "Tidak ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan
merelca."

Dalam riwayat Yunus dari Az-Ztthi, dari Sa'id dan Abu
Salamatr, dari Abu Hurairah, sama seperti hadits Ibnu Umar. Akan
tetapi di dalamnya disebutkan ,'zi*li o$i2 re:i o$./r'niiili ga
Allah, laknatlah sulcu Lihyan, Ri'I, Dzalcwan, dan Ushayyah." Dia
berkata, "Kemudian sampai berita kepada kami bahwa beliau
meninggalkan perbuatan itu ketika turun ayat,'Tidak ada sedikitpun
campur tanganmu dalam un$an mereka'."

Saya Qbnu Hajar) katakan, sekiranya keterangan ini akurat,
maka kemungkinan ayat tersebut turun lebih akhir setelah perang
Uhud. Sebab kisatr suku Ri'l dan Dzakwan terjadi sesudatr perang
Uhud, seperti yang akan disebutkan sesudah kisatr perang ini. Namun,
pendapat ini tidak benar. Adapun yang benar, ayat tersebut turun
berkenaan dengan mereka yang dimohonkan kecelakaan dengan sebab
perang Uhud.

Hal ini diperkuat makna zhahir firman-Nya pada awal ayat, 
-$4)_

'#- :i t:F u!, q 6y luntrt membinasakan segolongan orang-
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orang kafir, atau menjadikan mereka hina). Kemudian Allah

berfirman, 'd* 
'iji-'3i1atau menerima taubat merekn) yakni masuk

Islam, l4:;_it-\1 gtau mengadzab mereka),jika mati dalam keadaan

kafir.

23. Penyebutan Ummu Salith

v|)'A 
^:e?nt q.rr TUt ;'# o\,!y €j U d JG)

U F xiiu, :'?\'4q ,# ,*yt fi :*.,1 :*.;
Fi y\t & yt);'-l:a fl '4"it ii u,;t*
,i.?i * ?t ,';'Jw -W *,rF ?i ut*t-'!y Ct

Ft y \t e lt Jh6c,f rt;,\t :u,q ! ilt
.of i';-'??t (,)'-)'i'uts t#v ,'#irt

4',l.Tsa'labatr tirr'eti Malik t.rtutu';r.*r*; Umar bin

Khaththab RA membagi pakaian wool diantara wanita-wanita

penduduk Madinatr. Maka tersisa satu kain yang bagus. Maka

sebagian orang yang ada di sisinya berkata 'wahai Aniirul mukminin,

berikan kain ini kepada putri Rasulullah SAW yang ada padamu'

-maksud 
mereka Ummu Kaltsum binti Ali- Umar berkata, 'IJmmu

Salith lebih berhak terhadapnya'. Adapun Ummu Salith termasuk

wanita kaum Anshar dan membaiat Rasulullah SAW. Umar berkata,

'sesungguhnya dia mengisi wadah air untuk kami pada perang

Ijhud'."
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Keterangan:

(Bab penyebutan Ummu Salith). Imam Bulfrari menyebutkan
hadits Umar tentang kisatr kain wool. Penjelasannya sudah disebutkan
pada pembahasan tentang jihad. Ummu Salith yang dimakzud adalatr
ibunys Abu Sa'id Al Khudri. Dia adalatr istri Abu Salith. Abu Salith
(suaminya) meninggal sebelum hijrah. Setelah itu dia dinikahi Malik
bin Sinan Al Khudri dan melahirkan seorang anak yang diberi nama
Abu Sa'id Al Khudri.

24. Pembunuhan Hamzah bin Abdul Muththalib RA

i*?,ic|s/At-^i.f I )t' .d * r )u-/ o* *
ill' L;L;.,lu4afilt)ryti',n*/. lr y(
ot--s) 'n,l,,Jf'riy- 

rp r't*',*, eU,y|n*
fu :f t g.a| $,o',J+,:^bdi :,"L-'r<:;- *j
Ju i>ulr "rj ,c,lu"i ,fr. ^)b t:$, ;L &*t:lG .L*;

'i' i3 Jd1[:,^#oi*;c;6:\r"f :t*,,
'o( :-jLi ,-411'; ,y 

'ju i p;fi ,Ju refi *r r.

'i -uV dt e,f 4)".i1 ,4 JAi?;r7Ti )ryl ;'U*
,ir11 q!1t yl a it l,:r u; L:*,:i'e'pi'.:tJ * r*
vf 'i6 

'; *'t ,f yt 3# |-b|K ,JG .,*:'a d.'-'*: JEJ;

)ryt i "Ay';'^;Zb p ef 3t .e :Jv t;:i, ,yr6f'ti 
, zli'r. i.o c.c o'

-,-.:,rc tf..oF&L\:*,;'r?Gl| d Jt- )+.
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^:;.3 ^;. "-f qU*, k i*j- # ia o6t e" oi r* ,JG

L?a" )ry.ti*i'ortu',)gt 11 urlt-e'-Lr -,t,
r.,iu; -Ut * U i,;; g;e';t :'$i \ ; 1g,1'"F,ie

*hr *; i;rr'rtt',tA ,Ht^*Z ,uiif';tn L?
i,*r.'.:-r, 'i6 ..-rrir ,"r'n 

'rA 
*1*'"i ,,sc r;-,,

',;? e-:i €&G d4e,r;e;t5 $;*2;;.i
,:&;'c.1;,;r1 gt 15 .".'ti#iit t[ or* :Ju ,f :j ; i
,l .,(i ..,i,, i,t e.. a! rl,o.ttt.,t.. 1 a. :2. t.ilir"t:rii.-uti,lr JL'.;? n .,r*,:' au &'"^Ea'&1i
.plSt'1.t it,,)|E't;,, *r y\t ,* it Ji, J\
;j-,,!,\t,k lt );, eu: e'6'&:-*:Ju
,ii v:p'.tiUi ,Jv .r,lj tp )Ui :)u ;rrtS
t,*:rt4',]i"t:i'#'k ,iu 'a1r. Y ,\t ;r, ok i
'^AU c* "L, ^llht * ;nt Jyr'Gi t ' irL;, o :Jv

,ii .?p * ssLMl F1:$:, A;?\,Lii lrl<ir

,t 'oi\1t; 
'tr:t ^}l1-,j.'rijt, ',s u u'e? J- ^;i
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yt;v *'^f; :u-'u.itr), ;?G :Jl,znt,, 1' :* Sv :SG

gt ai qF, 4f ti,i ;&,* i:L uw,:J ;-;i'i
.";<li

4072- Dari Sulaiman bin Yasar, dari Ja'far bin Amr bin
Umalyah Adh-Dhamri, dia berkata: Aku keluar bersama Ubaidillah
bin Adi bin Al Khiyar. Ketika kami mendekati (wilayah) Himsh,

Ubaidillah bin Adi berkata kepadaku, *Apakah engkau memiliki
pengetatruan tentang Wahsyi, kami hendak bertanya kepadanya

tentang pembunuhan Hamuh." Aku berkata, n'Ya!" Wahsyr tinggal di
Himsh. Kami pun bertanya tentang di4 maka dikatakan kepada kami,
"Dia disan4 di bawah naungan istananya, seakan-akan ia geriba

besar." Dia berkate "Kami mendatanginya dan kami berdiri di
hadapannya. Kami memberi salam, dan dia menjawab salam kami."
Dia berkata, "Adqnm Ubaidilah membungkus kepalanya dengan

sorban sehingga Wahsyi tidak melihat selain kedua mata dan kedua

kakinya. Ubaidillah b€rkat4 'Wahai Wahsyr, apakah engkau

mengenaliku?"'Dia berkat4 'Dia melihat kepadany4 lalu berkata,

'Tidak! Demi Allah! Hanya saja aku mengetatrui batrwa Adi bin Al
Khiyar menikahi wanita yang bernama Ummu Qital bin Abi AI Ish.

Lalu istrinya itu melahirkan seorang anak laki-laki, dan akulah yang

mencarikan pengasuh rmfuk anak itu, kemudian aku membawa anak

ifu bersama ibuqra dan memberikan kepadanya. Seakan-akan aku

melihat kepada kedua kakimu'." Dia berkata 'Ubaidillah menyrngkap

wajatrnya kemudian be*ata"'Tidal&ah engkau mernberitahukan

kepada kami tentang pembunuhan Hamzah?' Dia menjawab; Baiklah!
Hamzatr membunuh Thu'aimah bin Adi bin Al Khiyar pada perang

Badar. Maka majikanku (Jubair bin Muth'im) berkata kepadakq 'Jika
engkau membunuh Hmzah demi membalas pamanku maka e,ngkau

merdeka'. Dia berkara; Ketika orang-orang hendak keluar pada tahun

'Ainain 
-ia adalah gunung di pinggrr lJhud, antara keduanya

dipisahkan oleh lembah-- maka aku keluar bersama omng-orang
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menuju medan perang. Ketika mereka telah berbaris untuk perang,

Siba' keluar dan berkata, 'Adakah yang mau perang tanding?' Dia

berkata; Hamzah bin Abdul Muththalib maju menghadapinya dan

berkata, 'Wahai Siba', Wahai putra ummu Anmar tukang potong

klitoris, apakah engkau menantang Allah dan Rasul-Nya SAW?' Dia

berkata; Kemudian Hanzah menyerangnya, dan dia sepertinya akan

menghabisi hayat Siba'. Dia berkata; Aku bersembunyi Hamzah di

bawah batu besar untuk menyerang Hamzah. Ketika dia mendekat,

aku melemparnya dengan tombak, aku meletakkannya pada pangkal

kemaluannya hingga keluar di antara kedua bokongnya. Dia berkata;

Maka itulah perjanjian dengannya. Ketika orang-orang pulang, aku

pun pulang bersama mereka. Lalu aku tinggal di Makkah hingga Islam

tersebar. Kemudian aku keluar menuju Tha'if. Mereka mengirim

beberapa orang utusan kepada Rasulullah SAW. Dikatakan kepadaku,

'Sesungguhnya beliau tidak menyakiti para utusan'. Aku pun keluar

bersama mereka hingga datang kepada Rasulullah SAW. Ketika
melihatku beliau bertanyal 'Apaknh engknu Wahsyi'. Aku berkata,

'Benar!' Beliau berkata, 'Apakah engkau yang membunuh Hamzah?'

Aku berkata, 'Masalahnya seperti apa yang telah sampai kepadamu'.

Beliau bersabda, 'Apakah engkau bisa menghindarkan wajahmu

dariku?' Dia berkata; Maka aku pun keluar. Ketika Rasulullah wafat,

Musailamah AlKadzdzab (pendusta) muncul. Aku berkata, 'Sungguh

aku akan keluar kepada Musailamah, baranglrali aku dapat

membunuhnya sehingga dapat menebus pembunuhan Hamzah'. Dia

berkata; Aku keluar bersama orang-orang dan urusannya seperti apa

yang telah terjadi. Dia berkata; Temyata seorang laki-laki berdiri di

sela-sela dinding. Seakan-akan dia unta abu-abu dengan rarrrbut kusut.

Dia berkata; Aku melemparinya dengan tombakku tepat pada dadanya

hingga keluar diantara kedua pundalarya. Dia berkata; Seorang laki-

laki Anshar melompat kepadanya dan menebasnya dengan pedang di

atas kepalanya.

Dia berkata, Abdullah bin Al Fadhl berkata, Sulaiman bin Yasar

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya ia mendengar Abdullah bin
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Umar berkat4 "Seorang wanita di atas rumah berkata, 'sungguh
kasihan Amirul mukmin... dia dibunuh seorang budak hitaln'."

Keteransan Hadits:

(Pembunuhan Hamzah bin Abdul Muththalib). Demikian yang
tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Sementara dalam riwayat
selainnya disebutkan "Bab Pembunuhan Hamzah." Lalu dalam
riwayat An-Nasafi disebutkan, '?embunuhan Hamzah, pemimpin para
Syuhada." Kalimat seperti ini termuat dalam hadits marfu'(langsung
dari Nabi SAIV) yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari jalur Al
Ashbagh bin Nabatah, dari Ali, dia berkata, t**.i,t ,rp nr ;pi .1ri

.,-.rkjr * U?;; *rlqlJt $ |{i (Rasutuilah SAW bersabda,

'Pemimpin para sythada adalah Hamzah bin Abdul Muththalib'."

Imam Bukhari menukil hadits pada bab ini dari Abu Ja,far
Muhammad bin Abdullah, dari Hujain bin A1 Mutsanna, dari Abdul
Azizbin Abdullah bin Abi Salamah, dari Abdullah bin Al Fadhl, dari
Sulaiman bin Yasar, dari Ja'far bin Amr bin umayyatr Adh-Dhamri.
Abu Ja'far yang dimaksud adalatr Abu Ja'far Muhammad bin
Abdullah bin AI Mubarak Al Mukharrami Al Baghdadi. Imam
Bukhari menukil darinya di tempat ini dan di dalam pembahasan

tentang Talak. Gurunya yang bernama Hujain berasal dari yamamatr

dan tinggal di Baghdad, lalu memegang jabatan sebagai eadhi
Khurasan. Dia safu level dengan guru-guru senior Imam Bukhari.
Akan tetapi Imam Buk*rari tidak mendengar riwayat langsung darinya.
Tidak ada riwayatnya dalam Shahih Bukltari selain di tempat ini.

Adapun Abdullah bin Al Mufadhdhal adalatr Ibnu Abbas bin
Rabi'ah bin Al Harits bin Abdul Muththalib Al Hasyimi Al Madani.
Dia termasuk seorang tabi'in junior.

'-tl . ., t '
73i i t-P i. -e ,f (Dari Ja far bin Amr bin [Jmayyah). Dia

adalah Aan-nfr*,i Bapaknya termasuk sahabat yang masyhur.
Demikian keterangan yang akurat. Begitu juga diriwayatkan Ahmad
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bin Khalid Al Wahbi dari Abdul Aziz sebagaimana dikutip Ath-

Thabari. Abu Daud Ath-Thayalisi meriwayatkan dari Abdul Aziz

(guru Hujain bin A1 Mutsanna dalam riwayat ini), dia berkata; Dari

Abdullah bin Al Fadhl Al Hasyimi, dari Sulaiman bin Yasar, dari

Ubaidillah bin Adi bin Al Khiyar, dia berkata, "Kami datang dari

Romawi." Lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Adapun yang akurat adalah; Dari Ja'far bin Amr, dia berkata,
rer{ku keluar bersama Ubaidillah bin Adi." Demikian diriwayatkan

Ibnu Ishaq, "Dari Abdullah bin Al Fadhl, dari Sulaiman, dari Ja'far

dia berkata, r,r{kr dan ljbaidillah keluar" lalu disebutkan kisah

selanjutnya. Begitu pula diriwayatkan Ibnu A'idz di kitab Al Maghazi,
..Dari Al walid bin Muslim, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir,

dari Ja'far bin Amr bin Umayyah, dia berkata, "Aku dan Ubaidillah

bin Adi keluar." Ath-Thabarani mengutip juga dari jalur lain dari Ibnu

Jabir.

)?t u..'€y i )t P € * (Alar keluar bersama Waidillah

bin Adi bin Al Khiyar). Yakni An-Naufali. Dialah yang telah

disebutkan pada pembatrasan tenang keutamaan Utsman. Ahmad bin

Khalid Al Wahbi memberi tambahan dari Abdul Azizbin Abdullah,
..Kami memasuki negeri Romawi untuk jihad. Ketika kami melewati

Himsh..." Demikian juga dalam riwayat Ibnu Ishaq. Sementara dalam

riwayat Abdurrahman bin Yazidbin Jabir disebutkan, '!-*e t'ji''*;
'*rwf:t L-d;i Llii ,UsG 5;iwrbtr *)G qf i. )u 1t*a aan

Ubaiditlah bin Adi keluar untuk berperang di musin panas pada masa

pemerintahan (Jma15tah. Ketika kembali, lami melewati Himsh)-

,+t\ri U, $ 1,l.paknn engknu memiliki pengetahuan tentang

wahsyi?). Dia adalah wahsyi bin Harb Al Habasyi, mantan budak

Jubairbin Al Muth'im.

t1;; ,.p',* tt '.; (Kita bertanya kepadanya tentang

pembunuhan Hamzah). Dalam riwayat Al Kasymihani, "Kita akan
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bertanya kepadanya tentang perbuatannya mernbunuh Hamzah." Ibnu
Ishaq me,narnbabkan,'r$Li$ (Bagaimana dia membunuhnya?).

S'l-,4 ,:n:, CJl-j (Kita bertanya kepadanya tentang itu. maka

dilratalan kcpada kami). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 6 drii

W r;ss**l- t;,t, avrs bt:e 'o'lJ4i'c,r$ ,fir 4b * lty:aie JLJ i;t ,yj
't-tb'6*t'6 us'* tty'oy ,q (seorang laki-laki berkata kepada

lrami di saat kami bertanya tentang dia (Wahsyi), 'sesungguhnya dia
telah menjadi pecandu khamer. Jika lalian mendapatinya dalam
keadaan sadar niscaya dia sebagai orang Arab dan menceritaknn apa
yang lrnlian kehendaki. Namun jika kalian mendapatinya dalam
kondisi selain itu, hendaklah kalian menyingkir dainya'.).

Hal serupa juga disebutkan dalam riwayat Abu Daud Ath-
Thayalisi, hanya saja diungkapkan de,ngan redaksi, li, UrA 

"Ukiii'o$'ott;1li*a kalian mendapatinya sedang minum (I*amer) maka jangan

bertanya kepadanya).

'rrf i3 6eakan-akan ia geriba yang besar). Kata ,hamiit,

seringkali digrmakan untuk geriba yang diisi penuh. Dalam riwayat
Ibnu A'idz disebutkan, iLib i:;Al V )-;)'otf*jt (Kami

mendapatinya sebagai laki-laki yang gemuk dan kedua matanya
tampak merah). Sementara dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi
disebutkan, /:o Uy $t :6.,)bie'i'eit'rt u. 6$ lrernyata tetah

dilemparkan kepadanya sesuatu di depan pintunya dan dia sedang
duduk dalam kmdaan sadar). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,
$ * ,* (Oi atas permadani milibrya). Ditambatrkan pula !f3 rif

|a.rJt ,ry'f (Ternyata dia seorang yang telah lanjut usia seperti

Bagha*), )akni salah satu jenis burung yang lemnalq ia tidak termasuk
jenis pemangsa dan tidak pula dibunr.
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"4 (Membalut). Maksudny4 menyelimpangkan sorbannya di

atas kepalanya tanpa mengikatnya.

,rei6it*i 6- (l{ahai Wahsyi, apakah engkau mengenalilai).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq, disebutkan, L?reti * ry {lr1dr. 6
.1, . , jr-i t-c-.!f )qt i.'*.o'i)J&t'€y i lt y il (Ketttra *nmi

sampai kepadanya, kami memberi salam padanya, makn dia

menganglrat kepalanya kepada Ubaidillah bin Adi. Lalu lbnu Addi bin

Al Khiyar berftata, 'Engknu?' Dia menjawab, ,'Be.nar!'). 
Kemudian

dia mengatakan hal itu setelah bertany4 ,tCfi (Apakah engknu

mengenaliht?).

ig if ((Jmmu eitay. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

"IJmmu Fital." Tapi versi pertama lebih akurat. Dia adalah bibi Itab

bin Usaid, yakni Ibnu Abi Al Ish bin Umalyah.

'i er?1 (Mencarikan pengasuh untulorya). Dalam riwayat Ibnu

Ishaq ditambahkan, €;-,.'dru31 €:::::::::::::::lt 

zi-ri3t Ui ,lJ.1U'Jii'eS-ft O :ti
'#t;i ,:,:t!i,ir,t'&u d",:;;rl *o?it6'i ,P ei63tu ;ti ,o?

4,p * "*ii'oi\t (o"*i Allah, aku tidak pernah melihatmu sejak

alar memberikanmu kepada ibumu As-sa'diyah yang merawatmu di

Dzu Thuwa. Sungguh alat memberikanmu padanya diiaat dia berada

di atas unta, lalu dia mengambilmu, maka kakimu tampak olehku saat

alat menganglcatmu, maka demikian hingga dia berdiri di depanht

dan aht pun mengenalinya). Hal ini memperjelas perkataannya pada

riwayat di atas, "Seaftan-akan aleu melihat kepada kedua ftakimu."

Yakni wahsyr menyamakan kaki ubaidillah bin Adi dengan kaki anak

kecil yang pernatr diserahkannya dulu kepada pengasuhny4 dan

temyata itulatr anak tersebut. Jarak waktu antara keduanya sekitar 50

tahun. Maka hal ini menunjukkan kecerdasan luar biasa dan

pengetahuan yang sempurna tentang ilmu qiyafah (yakni ilmu untuk

mengetahui keturunan melalui garis kaki)'
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.'e-;,1 ,i,6 9?* P)V tt eidakkah engtrau memberitahukan

lrepada lrami tentang pembunuhan Hamzah? Dia berkata, "Ya!").
Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dusebutkarr, G V,s:at;L jui

4J',ry|Jj $n itr ,* lt j:bj'$:b (Dia bertrata, ,Aht atran

menceritalran kepada kalian berdua sebagaimana alu ceritakan
kepada Rasulullah SAW saat beliau bertanya kepadalru'.).

# ?b ,fit e-f b( fii (Ketitra orang-orang keluar pada tahun

Ainain)- Maksudnya, kaum Quraisy bersama sekutu mereka. Adapun
tahun 'Ainain' adalah tahun te{adinya perang Llhud. Kalimat, "Ainain
adalah gunung yang sejajar dengan lJhud", adalah penafsiran dari
sebagian periwayat hadits tersebut. Adapun sebab mengapa Wahsyi
menisbatkan peristiwa itu kepada 'Ainain' bukan kepada Uhud,
adalah karena kaum musyrikin berkematr di gunung ini. Ibnu Ishaq
berkata" "Mereka berkemah di 'Ainain, satu gunung di dataran yang
lembab di tepi lembah, yang berhadapan dengan Madinah."

ift dl fJt '*'*? (Atu keluar bersama orang-orang

menuju medan perang). Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi
disebutkan, :Jti,Hi Ui t*Jr e hr 63 ,dr ,4 gt {tcjh,6
i:;;,tl,4i rt ,Fi Lf ',gi 6 G?i (Atat berangtrat pada perang

Uhud membawa tombaklcu, dan alil adalah seorang laki-laki dari
Habasyah yang biasa melalatkan permainan mereka." Dia berkata,
"Aht lreluar tanpa mal<sud membunuh atau memerangi fseorang punJ
lrecuali Hamzah). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, $i O,ki
'.r#--jl z:t^At ,-tii ,;.;SurU* (Adapun Wahsyi mahir melempar

tombak sebagaimana halnya orang-orang Habasyah dan jarang
meleset).

L? tF (Siba' lcetuar). Dia adalatr Ibnu Abdul IJzza Al
Khuza'i kemudian Al Ghubsyani. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa
nama panggilannya adalatr Abu Niyar.
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'ri;. 
91.Afr Gto*zah keluar menghadapinya). Dalam riwayat

Abu Daud Ath-Thayalisi disebutk ar^, 'i e;s'Oi\|k'rf'€ i:;; o$

?? LJii ht fi'tt$ 4 ,*u;y rl|t;i lrernyata Hamzah

bagailan unta abu- 'abu, tak ada seorang pun yang menghadangnya

melainkan dibabatnya dengan pedang. Maka aku pun merasa talafi
kepadanya. Lalu dia diserang oleh seorang laki-laki diantara anak

S ib a' ) . Namun, keteran gan dal am kitab A s h - S h ahi h lebrh b enar.

Ibnu Ishaq meriwayatk an, *l)\. dJt't4-'#JrI (Dia pun

merobohkan manusia dengan pedangnya). Dalam riwayat Ibnu A'idz
disebutkan, .i:p:rjd rr.ii g t;rc,6:4i-r* g;lk qlQi*,;|jt

$G r.i; :rj6 (Aku melihat seorang taki-laki yang jilca menyerang

tidak akan mundur hingga mengalahknn lawannya. Aku berkata,

'Siapalrah ini?' Mereka berkata, 'Hamzah!' Aht berkata, 'Inilah yang

aht cari'.)-

)_;Jll'et it U (l{ahai putra (Immu Anmar). Yakni ibunya Siba'.

Dia adalatr mantan budak Syuraiq bin Amr Ats-Tsaqafi, bapalanya Al
Akhnas.

y-A!, # Qukang potong klitoris). Kata 'buzhur' adalah

bentuk jamak dari kata 'bizhr' yang berarti dagrng pada kemaluan

wanita yang dikhitan. Ibnu Ishaq berkata, "Ibu Siba' adalah tukang

khitan di Makkah, dia biasa mengkhitan kaum wa:dta." Orang-orang

Arab biasa menggunakan ungkapan ini sebagai celaan. Jika bukan

untuk mencela maka disebut khaatinah (tukang khitan). Umar bin

Syabalr menyebutkan dalam kitab Makknh, dari Abdul Aziz bin Al
Muththalib, bahwa dia adalah ibu daripada Siba' dan Abdul Aziz Al
Khuza'i. Datrulu ia adalah seorang budak. Dia juga ibu daripada

Khabbab bin Al Arat, seorang sahabat yang masyhur.

\Gfr @pakah engkau mau menentang). Asal kata muhadadah

adalah safu orang pada satu batasan dan orang lain pada batasan yang
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lain. Kemudian kata ini digunakan dalam arti memerangi dan

memusuhi.

Kalimat, .-,or'iJr ,J1? (seperti hari kemarin yang berlatu) adalah

kalimat kiasan atas pe,nrbunuhannya, yalari menjadikannya tidak ada.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "seakan-akan ia keliru

kepalanya." Kalimat ini diucapkan untuk mengungkapkan tepafirya

siNilran.

* e (Pada pangkal kemaluannya). Yaitu kemaluan itu sendiri.

Namun, sebagian mengatakan ia adalatr tempat diantara kemaluan dan

pusar. Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutkarr, i;-I;'4't'/' 
";t 

i

&,ri'j ,qi*) & r..,;lr'-')}:'c.3.1*,r tit & gi ,ft ifu,
'gb;j i,*-*i:t ,7t:r3'#.'-ijt (Atat bertindung dari tatapan

Hamzah dengan sebatang pohon dan bersamaku tombak miliklat
Hingga ketilw dia telah berada dalam jangkauanlcu. Alat menyiaplcan

tombalrht hingga tepat ke arah sasaran. Kemudian aht
melepaskannya dan tepat mengenai kedua tsanduwahnya. Dia

berusaha untuk bangkit tetapi tidak mampu).

Adapun Ats-Tsanduwah pada seorang laki-laki adalah tempat

buah dada bagi wanita. Tetapi keterangan dalam kttab Ash-Shahih

bahwa tombak tersebut mengenai pangkal kemaluannya, ini yang

lebih akurat.

lr,-3' '&ttili (Ketika orang-orang kembali). Yalmi ke Makkah.

Ath-Thayalisi memberi tambahan, '+'& $i (Ketika pulang alat

pun dimerdeka,taz). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, Uf gi
',*\'e 6{p ,+ is,lxetitra sampai di Makkah alat dimerdekakan.

Sesungguhnya alru membunuhiya agar alcu dimerdelakan)-

i>t :"fr qi 13i ,? (ttnlg" Islam tersebar didalamnya). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 13 Pj y ilt & !, l?'tg ilI
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J[t-hJt jt *'.? (Ketika Rasulullah SAI{ membebaskan lata Makkah,

alcu melarikan diri lee Thaifl.

Fi yht e !, JH d1{4b (Mereka mengirim utusan

kepada Rasulullah SAry).Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, 43
a*ii 7rltJr\t ;r$u)'&si 't-Gi iuit"4e"c.lti '.;ts fh, ni a;

(Ketika utusan Thorf keluar untuk masuk Islam, aku ditimpa

kerisauan. Aleu berkata, 'Alat akan pergi ke Yaman, atau Syam, atant

selainnya').

l'-:'t ((Jtusan-utusan). Demikian yang terdapat dalam riwayat

Abu Al waqt. Sementara periwayat lainnya menukil dengan lafazh

tunggal, yakni \;' (utusan). Orang pertama yang datang dari Tsaqif

kepada Rasulullah di Madinah adalah Urwah bin Mas'ud, lalu dia

masuk Islam. Dia kembali dan mengajak mereka untuk masuk Islam,

tetapi mereka membunuhnya. Setelah itu mereka menyesal, lalu

mengirim utusan yang terdiri dari; Amr bin Wahab bin Mughits,

Syarahbil bin Ghailan bin Maslamah, Abdu Yalil bin Amr bin umair

(ketiganya termasuk sekutu), Utsman bin Abi Al Ash, Aus bin Aui
dan Numair bin Harsyah ftetiganya dari bani Malik). Masalah ini

disebutkan Muhammad bin Ishaq secara panjang lebar. Ibnu Ishaq

menyebutkan batrwa utusan tersebut terdiri dari 70.orang. Adapun

keenam orang yang disebutkan di atas adalah pemimpin-pemimpin

mereka. Dikatakan juga jumlatr seluruhnya adalatr 17 orang. Ibnu

Ishaq berkata, "Keterangan terakhir lebih akurat."

p!, ryt fl ,d ,$ {oit*rokan kepadalnt, "sesungguhnya dia

tidak menyakiti para utusan'). Yakni beliau tidak membuat mereka

merasa terganggu dan disakiti. Dalam riwayat Ath-Thayalisi

disebutkan , tlJtJ gU6 b$ ,Ifi1 ,h ,),Jui ,;&Jr A *ilt'c;.\')6

t*i :lt * 7a uii rt e, * 6t |$au Jti ,:& 'v 
u1jgA a:>qz.Yt

'6;,1rtft 'ri(Afu ingin melarikan diri ke Syam. Seorang laki-laki
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berkata lrepadaht, 'Ah, demi Allah, tidak ada yang datang kepada

Muhammad dengan kesaksian yang benar, melainkan dilepaskannya'-

Alat berangkat dan beliau tidak menyadai kecttali setelah aht berada

di bagian atas kelapanya mengucaplan kesalcsian yang benar). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, ,-,li ,* b.U gr\|&i'pt lnao* oao

yang mengejutkannya, kecuali dia telah berdiri denganht di bagian

atas kepalanya).

:'4)i.6 )itr e og li ,Lii ria;; 'c.ti Ui :J,6 (Betiau bertrata,

"Englrau membunuh Hamzah?" Alcu berkata, "Persoalannya seperti

apa yang telah sampai kepadamu"). Dalalorr riwayat Ath-Thayalisi

disebutkan, r;i?i;-; ui-'ift;li'cri$6i'6 .a:F ,Y * og.t; ,:*;-1iSui
(Beliau bersabda, 'Ah, ceritakan kepadaht tentang pembunuhan

Hamzah'. Makn alu menceritakan kepadanya sebagaimana alat

ceritalcan kepada kalian berdua). Yunus bin Bukair meriwayatkan

dalam lr,ttab Al Maghaziyang dikutip Ibnu Ishaq, i' & !, )"le
llts ii,f qAlVi:,i,frrit'-Vtif:s:Jui ,!;:.;li;e *j *

(Dikatakan kepada Rasulullah SAW, 'Ini Wahsyi'. Beliau bersabda,
'Biarkanlah dia, Islamnya seorang lebih aht sukai daripada

membunuh seribu orang l*fir'.).

ri'.3 t!4r't'jtltt'e:-sj4i 6epokah engkau mampu

menghindarlan wajahmu darilil?). Dalam riwayat Ath-Thayalisi

disebutkan,'161 16 e'!+i *,Jui (Beliau bersabda,'Hindarkan

waj ahmu darilu sehingga alat tidak melihatmu ).

'*:jti :luii lOta berkata, "Alat pun kcluar"). Ath-Thayalisi

memberi tambahan, ,i.ti ol ,4 tl3 6ru pun bersembunyi agar

tidak dilihat oleh beliau). Dalam riwayat Ibnu A'idz disebutkan, l-1,5

oJ ,-L ,i)i (Makn beliau SAW tidak pernah melihatlu hingga

wafat). Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan, #i ,t' 6-,Jui
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:it S;,'o-O liA'dS G lt ,b e|Y,6 (Beliau bersabda, 'Wahai

ltfrahsyi, keluarlah dan berperanglah di jalan Allah, sebagaimana

dahulu engknu menghalangi dari jalan Allah'.).
'z;# Jl*?\ ,'cji 1,lt* berkata, "sungguh aht akan keluar

lrepada Musailamah"). Dalamriwayat Ath-Thayalisi disebutkao, tlii

,ir'iiJti cijr !'&6 o,€ t'z;i# iV o€ lret*a terjadi

urusan Musailamah aku pun berangkat bersama pasukan dan

membawa serta tombakla). Ibnu Ishaq juga menukil yang serupa

dengannya.

i:;; 
-qJb 

(Aku dapat menebus [pembunuhanJ Hamzah

dengannya). Yakni menyamakannya dengan Hamzah. Hal ini

ditafsirkan oleh kalimat berikutnya, *$r?i /6t|?'r>iii lAku telah

membunuh sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk manusia).

Kalimat 'maka urusannya seperti apa yang terjadi', yakni perang

antara kaum muslimin dengan Musailamah. Dalam peperangan ini

terbunuhlah sejumlah sahabat dan kemudian kemenangan berada di

pihak kaum muslimin dengan terbunuhnya Musailamatr, seperti yang

akan dijelaskan lebih lanjut pada pembahasan tentang fitnah dan

bencana.

,r 'r|11r l,Pt FiAti (Seorang laki-laki Anshar melompat

kepadanya). Dia adalah Abdullah bin Zaid bin Ashim Al Mazini,

seperti ditegaskan Al Waqidi, Ishaq bin Rahawaih, dan Al Hakim.

Sebagian mengatakan, dia adalah Adi bin Sahal. Pendapat ini

dikemukakan Saif dalam kitab Ar-Riddah. Ada pula yang mengatakan

dia adalah Abu Dujanatr. Namun, pendapat pertama lebih masyhur.

Barangkali Abdullah bin Zaid yang menebasnya pertama kali.

Sedangkan dua orang yang lain ikut menyeranglya. Sehubungan

dengan ini, Watsimah mengemukakan pendapat cukup ganjil dalam

kitab Ar-Riddah. dimana dia mengklaim bahwa yang menebas

Musailamah adalatr Syann bin Abdullah.
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Lebih ganjil lagi, apa yang dinukil Ibnu Abdil Barr, batrwa

orang yang membunuh Musailamah adalah Khallas bin Basyir bin Al
Ashm.

A-it; utO .l{"Su'lf;ai lOia menebasnya dengan pedang di atas

kepaknya). Dalam riwayat Ath-Thayalisi disebutk an, ,li& 6'lbi'l;/.;

/61?3 /6t 
'P cJ6t "ii 'r*i'Jitb$ lrunon*u tebih mengetahui siapa

diantara kita yang membunuhnya. Jika alat yang membunuhnya,
berarti aku telah membunuh sebaik-baik manusia dan seburuk-buruk
manusia).

S5A ii i' 3:t iLi (Abduuah bin At Mufadhdhat bertrata).

Riwayat ini dinukil melalui sanad yang maushul sebagaimana yang

disebutkan pada bagran awal. Dalam riwayat Ath-Thayalisi
disebutkan, "Sulaiman bin Yasar berkata: Aku mendengar Ibnu Umar
berkata..." Ibnu Ishaq menambahkan dalarn riwayatny4 '*n o€2

i,Illt lOta turut serta dalam perang Yamamah).

3F!1i t-iir aii';r-*ii, 4i ,j ,?. ;* So'u-r* tjui (seorang

wanita di atas rumah berkata, 'Sungguh lasihan Amirul mulonin...
dia dibunuh seorang budak hitam). Hal ini mendukung perkataan

Wahsyi bahwa dia yang membunuhnya. Hanya saja perkataan si
wanita, 'amirul mukminin' perlu ditinjau ulang. Karena Musailamah
mengaku sebagai nabi yang diutus Allah. Mereka me,ngatakan

kepadanya, 'Wahai Rasulullatr' dan 'Wahai Nabi Allah'. Adapun
gelar 'amirul mukrninin' ada sesudatr peristiwa tersebut. Orang
pertama yang diberi gelar ini adalah Umar. Penyematan gelar tersebut
terjadi sesudah pembunuhan Musailamah dalam waktu yang cukup
lama.

Mengenai perkataan Ibnu At-Tin, "Musailamah tertadang
menyebut dirinya nabi dan terkadang pula Amiml mukminin." Jika
dia menyimpulkannya dari hadits ini maka pernyataannya tidak tepat.

Jika tidak, maka dia harus menunjukkan apa yang menjadi
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landasannya. Adapun keterangan dalam riwayat Ath-Thayalisi, i,ir Jti

ii!-li ' .t'iIJ,& eJ*-x.ttt t*,fifr e* ,'"t Qbnu

Umar berknta, 'Alat berada dalam pasukan pada hari itu, maka aht
mendengar seseorang berkata tentang Musailamah, 'Dia dibunuh

budak hitam'.). Riwayat ini tidak menyinggung tentang 'amirul

mukrninin'. Kemungkinan perempuan itu menamainya sebagai 'amir'
(pemimpin) karena para sahabatnya mengembalikan persoalan mereka

kepadanya. Lalu sahabat-sahabatnya dinamakan'Mukminin' (orang-

orang beriman) karena keimanan mereka terhadap Musailamah.

Bukan maksudnya memberi gelar Musailamah dengan gelar tersebut.

Dalam perkataan Abu Al Khaththab bin Dihyah, saya

menemukan sanggahan terhadap mereka yang beranggapan bahwa

orang pertama yang bergelar 'Amirul Mukminin' adalah Umar. Dia

berkata, "Bahkan sebelumnya, gelar ini telah disematkan kepada

Musailamah, sebagaimana dikutip Imam Bukhari sehubungan dengan

kisah Wahsyi." Maksudnya, riwayat di atas. Namun, perkataannya

disanggah oleh Ibnu Shalah dan kemudian An-Nawawi.

Imam An-Nawawi berkata, "Ibnu Shalah menyebutkan batrwa

apa yang dikatakan Ibnu Dihyah tidak benar. Karena tidak ada

keterangan dalam hadits ini selain menyatakan; Wanita budak itu

berteriak ketika Musailamah terbunuh, 'Wahai kasihan amirul

muhninin'. Tentu saja hal ini tidak berkonsekuensi bahwa dirinya

bergelar seperti itu."

Mughlathai juga menyanggah dengan mengatakan bahwa orang

pertama dipanggil 'Amirul muloninin' adalah Abdullah bin Jatrsy.

Tetapi sanggahan ini terbantah karena dia tidak dijuluki 'Amirul
mukminin', hanya saja dipanggil seperti itu, karena menjadi

komandan ekspedisi pertama dalam Islam.
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Pelaiaran vans dapat diambil

Hadits Wahsyi mengandung sejumlah pelajaran berharga selain
yang telah disebutkan. Diantarany4

l. Kecerdasan Wahsyi.

2. Keutamaan Hamzah.

3. Seseorang boleh tidak suka melihat orang yang pernah

menyakiti kerabat atau sahabatnya, tetapi hal ini tidak
berkonsekuensi te{ adinya pemutusan hubungan yang terlarang.

4. Islam menghancurkan apa yang sebelumnya.

5. Bersikap hati-hati dalam peperangan dan tidak boleh
meremehkan. Sebab Hamzah mesti telah melihat Wahsyi.

Namun, ia tidak waspada terhadapny4 karena dia

meremehkannya hingga akhimya kematiannya berada ditangan

Wahsyi.

Ibnu Ishaq menyebutkan; Muhammad bin Ja'far bin Az-Zubalr

menceritakan kepadaku, dia berkat u, 'pi 
-le 

?tt e |t J?) Ct'
t . ,,

|,>-t;.€j- * ol* i,i IJI :JGi .,r.r # U gst3)t Frtol ,{y;'u*;X_

+' ptti g#, )i{q'p;- &,k f ef.'*'ti*i -,..i.tr r:s

(Rasulullah SAW keluar mencari Hamzah. Lalu beliau menemuknnnya

telah dipotong-potong anggota tubuhnya di Bathn Al Wadi. Maka
beliau SAW bersabda, "Kalau buknn karena Shafiyah 

-yalcni 
putri

Abdul Muththalib- akan sangat sedih, dan menjadi sunnah setelahlat

malra aht aknn membiarkannya hingga dibangkitkan dari usus-usus

binatang buas dan perut-perut buntng).

Ibnu Hisyam menambahkan; ,h:* Jfi .fiiULa4A1'l :J'6t

aljl,rS;1i ful;;i ,,v.JJt e'*'&t*'ol:!ui lnehau bersabda, "Alan

tidak alran mendapatkan yang sepertimu selamanya.". Lalu Jibril
turun dan berkata, "Sesungguhnya Hamzah tertulis di langit, 'Singa

Allah dan Singa Rasul-Nya'.).
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NBazzar dan Ath-Thabarani meriwayatkan dengan sanad yang

lematr dari Abu Hurairah, :|Pni;; ci:U Pi ytt, 4l ;ltltt
€:F !fr.'i'o?i'{, ,f,,li ,f }1?i'8 "ri) ;,llbfu'gi,J'6
i,F,g'*,*\:&,'$tLib j ,;" I'ht,t'# j;wsibt
t$t i,5; ii;iir (Ketika Nabi SAW melihat Hamzah dipotong-potong

anggota badannya, makn beliau bersabda, "Rahmat Allah atasmu,

sungguh engkau adalah orang yang menyambung hubungan

leelreluargaan dan senang melalatlcan kebaikan. Kalau buknn karena

kesedihan orang sesudahmu, maka alat sangat senang membiarkanmu

hingga englcau dibangkitkan dari berbagai ronggct (perut)."

Kemudian beliau bersumpah dan masih berada di tempatnya,

"Sungguh aleu akan memotong-motong 70 orang dari mereka." Makn
turunlah ayat, "Jika kamu membalas...").

Dalam riwayat eUauttut bin Ahmad di kitab Ziyadat Al Musnad

dan Ath-Thabarani, dari hadits Ubay bin Ka'ab, dia berkata, 
'J-t,

;(*'ou1 7u, q 6'ie *i 4,)u\iJ$;iiJxit ia, oi r*it
t{.ji'fr* oti> ar )J6 ,?:lr:tt',.9; t ,|tr+; ,tssk gt'?"its ilt
e'fi, t' tF ,'{-'r y a' .,p i'lr-l 

'Jtia ge} 6 ,fo. loroog-

orang mwyrikin mencincang mereka yang terbunuh dari kaum

muslimin. Kaum Anshar berkata, 'Jilm kita mengalahkan mereka di
suatu hari niscaya akan kita lebihkan atas merekn'. Ketika hari
pembebasan Makkah, seseorang berseru, 'Tidak ada Quraisy sesudah

hari ini'. Maka Allah menurunkan ayat, 'Jika kamu membalas maka

balaslah yang serupa dengan apa yang ditimpakan pada leamu'.

Rasulullah SAWbersabda, 'Tahanlah dari kaum itu'.).

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Miqsam, dari Ibnu

Abbas, sama seperti hadits Abu Hurairah secara ringkas, lalu pada

bagran akhirnya disebutkan,'q,) g-'*'F., Jui (B eliau bers abda,

'Bahlran kami bersabar wahai Rabb'.) Semua jalur periwayatan ini
saling me,nguatkan.
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25. Luka yang Diderita Nabi SAW Pada Perang Uhud

ht j* kt Jy, )ts :)t3 ii ?nr'qr:ri;; (r'ry ,fr,'*
-^-*t:r jy4- #,t;, i; ,* ^;'r|;; *t,*": *

.yt WC I' J;, *_,h; & yt i:*'"*t
4073. Dari Hammam, dia mendengar Abu Hurairah RA berkata,

Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh sangat besar kemurknan Allah
atas knum yang melalatkan terhadap nabi mereka 

-seraya 
menunjuk

kepada gigi antara gigi seri dan gigr taringnya- Sungguh besar

kemurktan Allah atas seseorang yang dibunuh Rasulullah di jalan
Allah."

Ut e u ,b ,'t f5;3,*r :Sv t;i:i ?nt oe, fG ;t *
1.*jfi.t r'-*,P:tl;*ia,r ,,i,r W C*a *\, Jt"

*i*h'*!'A
4074. Dari Ibnu Abbas RA dia berkata, "Sungguh besar

kemurkaan Allah atas orang yang dibunuh Nabi SAW di jalan Allah.
Sungguh besar kemurkaan Allah atas kaum yang mengalirkan darah

wajahNabi Allah."

;or s , {; *iu-;', * ; ,b- e"-- fr l)* eri e
'.';iy.-;- rs u ur,t ;ti,r6i j6 {-j ^y'ht *\v/ v

.qss! Jyittt'J:u- os ui *t y \t ;* lt );,
F3 + h, -u ;nr Jy, 4- r>ri;t W +"'-;tt :JG

FATIIUL BAARI - 3,2L



Li'z-Jtt -i, r* ,l:5;1u.ir;r:..!;;-;tL nj U *jry
r* 'ift r#';:v .b'u ^1$ 

**iik y?Xr +;v "rir
c / t-. ! lc z z I z . ,o. tt, t./ c i, ,4., .-,. c 

^ ,isr--J ) c*J ( -F) c,\*y o;,-r-u.s sF: .fsl dJ--^:-,U,.
a

.*Yt Jb -,""bJ'

4075. Dari Abu Hazim, sesungguhnya dia mendengar Sahal bin
Sa'ad ketika ditanya tentang luka Rasulullah SAW, maka dia berkata,

"Ketahuilah, demi Allah, sungguh aku mengetatrui siapa yang

mencuci luka Rasulullah SAW, siapa yang menuangkan air, dan

dengan apa beliau diobati." Dia berkata, "Adapun Fathimah AS binti
Rasulullah SAW mencucinya dan Ali menuangkan air dari perisai.

Ketika Fathimatr melihat darah semakin bertambah, beliau mengambil

sepotong tikar dan membakarnya lalu menempelkan pada luka" maka

darah pun berhenti keluar. Gigi (antara glg taring dengan gigi seri)

beliau SAW patatr pada hari itu, wajahnya terluka" dan topi
dikepalanya pecah."

i*r,i; aii; ,{. at'd;'"*t iJv ,"&;) * dk'*tV) .r \ , . .

*, y\t J* |t );r'^L:, ;t u.,p itt,=;r
4076. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, beliau berkat4 "Sungguh

besar kemurkaan Allah atas orang yang dibunuh Nabi, dan sungguh

besar kemurkaan Allah atas orang yang mengalirkan darah wajah

Rasulullatr SAW."

Keteransan Hadits:

(Bab Luka yang diderita Nabi SAW pada perang Uhud).

Sebagian permasalahan ini telatr dikemukakan prda 'Bab Firman

Allah 'Tak Ada Sedikit pun Campur Tanganmu Dalam Urusan
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Mereka'." Kesimpulan dari semua yang disebutkan dalam riwayat
bahwa Nabi SAW mengalami luka di wajah, gigi antara gigi taring
dan gigi seri patah, pipi terluka, dan juga bibir bawah bagian dalam,
serta topinya pecah, semua akibat pukulan Ibnu Qami'ah. Pada hari itu
lutut beliau SAW juga terluka.

Abdtxrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dai Az-Zvhi, dia

berkata, ilr 6r-6i €*'c;;;.r..1r,, .tni'p) It ht ,), ,4t &3 a.p
t4, th:F (Wajah ttoii S,qW po)o hari itu ditebas dengan 70 kali

tebasan pedang, namun Allah melindunginya dari keburuknn semua

tebasan itu). Riwayat ini mursal tetapi cukup kuat. Mungkin
penyebutan 70 adalah dalam arti yang sebenamya, dan mungkin juga
hanya upaya menggambarkan jumlah tebasan yang sangat banyak.

lr ;;, d i' J*t'e- fi ,p lt t-o",rlbr lsunggvh besar

kemurkaan Allah atas seseorang yang dibunuh Rasulullah SAW di
jalan Allah). Sa'id bin Manshur memberi tambahan dalam riwayatnya
dari mursal Ikrimah, :ts'Fi 4bb hr ;a ii,' ',lyi 'rk- loibunuh
Rasulullah dengan tangannya). Ibnu A'idz meriwayatkan dari jalur Al
A:rrza'i, 

'JJ 
J * iat 9t iU Pi * a,' ,p lt l?:, e? t:;'^fi sr:.

"J .,*t u'qr;rilr !J" i" rr')\i,* ;t? : er'j :Ju4'i;t b.Li;-
I'3J;,J-I HP €F.*t11!r ,j6 (Sampai kepada kami bahwa ketika

Rasulullah SAW keluar pada perang Uhud, beliau mengambil sesuatu

lalu menggunakannya menghapus darahnya. Beliau bersabda,
'Sekiranya ada sedikit dari darah ini jatuh ke bumi niscaya akan
turun pada kamu adzab dari langit'. Kemudian beliau berdoa, 'Ya

Allah, berilah ampunan kepada lcaumku, sesungguhnya mereka tidak
mengetahui'.).

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Ibnu Abbas yang

semakna dengan hadits sebelumnya. Imam Bukhari menyebutkannya
melalui dua jalur dari Ibnu Juraij. Di tempat ini disebutkan sebelum
hadits Sahal bin Sa'ad dan juga sesudatrnya.
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i';-JlS (Mengalirkan darah padanya).t Yatmi mereka melukainya

hingga keluar darah darinya.

Catatan

Hadits Abu Hurairah dan hadits Ibnu Abbas ini termasuk mursal

shahabi. Sebab keduanya tidak menyaksikan kejadian. Barangkali

keduanya menerimanya dari mereka yang terlibat langsung atau

mereka mendengarnya dari Nabi SAW sesudah itu.

Hadits ketiga adalah hadits Sahal bin Sa'ad tentang orang yang

mencuci darah Nabi SAW dan mengobatinya. Imam Bukhari menukil

hadits ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Ya'qub, dari Abu Hazim.

Ya'qub yang dimaksud adalah Ibnu Abdurrahman Al lskandarani.

'z-,.Jrlt c,,it t-15 (Ketika Fathimah melihat). Dia adalah putri

Rasulullah SAW. Sa'id bin Abdunalman memaparkan dari jalur Abu
Hazim, sebagaimana dikutip Ath-Thabarani dari jalurnya, tentang

sebab kedatangan Fathimah AS ke Uhud, J'.-.aitj -'iili'1.jort tX

?l .Ji,eF|fr ryo u'(i ;ff#- !.r;,:at ifi;t er,'f -;3t
'crbili,iilr 3ri;i 1;Ju,y.vr7 ,ry'&ti*ra pi * t, ;*,;,
itur 

rr.. .ri grturq ,F y.fr#i triu.'ti7ti *4i*,'c,iizi etti

(Ketilra perang Uhud dan kaum musyrikin telah pulang, wanita-

wanita lreluar ke tempat para sahabat untuk memberi banfitan, ,naka

Fathimah termasuk di antara mereka yang keluar. Kemudian dia

melihat Nabi MW, maka dia meranglatl beliau lalu menanci luka-

lulranya dengan air, namun darah semakin bertambah. Ketikt dia

melihat hal itu, maka dia mengambil sedikit tikar dan membakarnya

dengan api, lalu api dipadamkon dan sisa pembakaran menempel

pada lula hingga darah berhenti keluar).

I Adapun redaksi badits pada bab di atas adalah; Mereka mengalirkan darah pada

wajah Nabi Allah.
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Dia juga mengutip dari jalur Zuhair bin Muhammad dari Abu

Hazim, i- +i'^Y,r? 16!r eUS lf 'o:it:tt ,$6; o;W tP l# U;6
p\ 6t (Dia membakar tiknr hingga menjadi abu, lalu dia mengambil

abu itu dan meletakkannya pada luka, hingga darah pun mengering).

Pada bagian akhir hadits disebutkan , f & yt'ai"*r ,i,;7'SA ;
o'r:J;t",t n** €"-jd.'lLt lJi,' 'j,t P tbl.- ck'j !?t fu gxs

(Kemudian beliau bersabda pada hari itu, 'Sangat besar kemurkaan

Allah kepada kaum yang mengalirkan darah pada waiah Rasul-Nya'.

Beliau SAI{ diam beberapa saat lalu bersabda, 'Ya Allah, berilah

ompunan untuk kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui'.).

Ibnu A'idz berkata, Al Walid bin Muslim mengabarkan kepada

kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir menceritakan kepadaku,

sesungguhnya orang yang melempari Rasulullah di Uhud dan melukai

wajahnya berkata, 'Ambillah ia dariku dan aku adalah lbnu Qami'ah'.
Maka beliau bersabda, 'Semoga AUah menghinakanmu'. " Periwayat

berkata, "Dia kembali kepada keluarganya lalu keluar ke tempat

kambing-kambing miliknya dan mendapatinya di puncak gunung. Dia
masuk ke tempat sekawanan kambing dan tiba-tiba diserang seekor

kambing jantan. Kambing tersebut menanduknya dengan keras

sehingga membuatnya terjatuh dari puncak gunung yang tinggi dan

badannya tercabik-cabik."

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Dalam hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan

berobat.

2. Para nabi terkadang ditimpa berbagai musibah duniawi, seperti

luka-luka, sakit, dan penyakit, agar pahala mereka diakhirat

bertambah besar dan derajat mereka bertambah tinggi. Maka

hendaklah para pengikut mereka mengikuti jejak mereka dalam

bersabar menghadapi sesuatu yang tidak disukai. Namun,

kemenangan akhir tetap bagi orang-orang yang bertakwa.
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,61 atJ ok

aQf (,*t
o/

, . .. c / t.-

!.}J,J a,/ :dlr

;30kt
#.

ze. ,)\!"|tt iit ry;.Ae' Al' "orang-orangyang Menaati Perintah

Allah dan Rasul." (Qs. Aali Imraan [3]: 172)

'&.bt 6 r') q )*:j,1 itt.tii.A-,' ,l') tiii i' q:t a:,l;.G f
,*i c.t (- ,;3')."-i$ (e Vi rt;ltt ,a1 tsiti ey.L'i,

*\t -+ it Jir,+tli il k itt ;3t
,t-L'|'o1t'JG of -#t e J|#r, ;-!r;';

ok ,jG st) o;3'ea-u rei\ e

4077. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah PtA,'Orang-
orang yang menaati perintah Allah dan Rasul-Nya sesudah mereka

mendapat luka. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan diantara

mereka dan yang bertakwa ada pahala yang besar'. Dra berkata

kepada Urwah, "Wahai anak saudaraku, kedua orang tuamu termasuk

diantara mereka; Az-Zubair dan Abu Bakar. Ketika Rasulullah SAW
mengalami apa yang menimpanya pada perang Uhud dan kaum

musyrikin telah pulang, timbul kekhawatiran pada diri mereka jika

kaum musyrikin menyerang kembali, maka beliau SAW bersabda,

'Siapakah yang pergi mengikuti mereka? ' Maka 70 orang

menawarkan diri secara suka rela." Dia berkata, "Diantara mereka

Abu Bakar dan Az-Zubair."

Keterangan Hadits:

(Bab orang-orang yang menaati perintah Allah dan Rasul).

Yakni tentang sebab turunnya ayat ini, bahwa ia berkaitan dengan

perang Uhud. Ibnu Ishaq berkata, "Perang Uhud terjadi pada hari

sabtu pertengahan bulan Syawal. Pada keesokan setelah perang LIhud,
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seseorang berseru agar mengejar musuh, dan tidak keluar bersama

kami kecuali mereka yang turut dalam peperangan kemarin. Maka

Jabir bin Abdullah minta izin kepada Nabi SAW untuk keluar

bersamanya dan beliau pun mengizinkannya. Hanya saja beliau keluar

untuk menggentarkan musuh dan agar mereka mengira apa yang

menimpa kaum muslimin kemarin tidak melemahkan mereka unfuk

menghadapi musuh. Ketika sampai di Hamra' Asad, beliau bertemu

Sa'id bin Abi Ma'bad Al Khuza'i, sebagaimana diceritakan Abdullah

bin Abi Bakar, lalu dia menghibur beliau SAW atas musibah yang

menimpa sahabat-sahabatnya. Selanjutnya, dia memberitahukan telah

bertemu Abu Suffan dan pasukannya di Rauha'. Mereka mencela diri
mereka sendiri dengan berkata, 'Kita telah menewaskan sebagian

besar sahabat-sahabat Muhammad serta para pemuka mereka, lalu kita
kembali sebelum menghabiskan mereka'. Maka timbul keinginan

mereka untuk kembali ke Madinah. Namun Ma'bad mengabarkan

bahwa Muhammad telah keluar mengejar kalian membawa pasukan

yang belum pernah aku lihat jumlah pasukan sebanyak itu. Mereka
terdiri dari orang-orang yang belum ikut berperang dan masih tinggal
di Madinah. Berita ini mengurungkan niat mereka sehingga mereka

kembali ke Makkah." Riwayat serupa dinukil juga oleh Abd bin
Humaid dari riwayat mursal Ikrimah.

Imam Bukhari menukil hadits di atas dari Muhammad, dari Abu
Muawiyah, dari Hisyam, dari bapaknya. Muhammad yang dimaksud

adalah Ibnu Salam. Abu Nu'aim berkata dalam kitabnya Al
Mustakhraj, "Aku kira dia adalah Ibnu Salam."

1r3i.rhi-tt e!t> W ilt qi r:tto t (Dari Aisyah, "orang-orang

yang menaati..."). Dalam kalimat ini terdapat bagran yang tidak
disebutkan secara redaksional, yaitu; Dari Aisyah, dia membaca ayat

'orang-orang yang menaati...', ata!; dia membaca ayat ini... atau

yang seperti itu.

FJ, ,&'4,f o'3 (Adapun bapalonu termasuk diantara mereka;

Az-Zubair). Yakni Az-Zubair bin Al Awwam.
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ii+ t:r-fi\t (Menawarkan diri diantara mereka). Maksudnya,

dari kaum muslimin.

#10f-- (70 orang). Dalam naskah Ash-Shaghani disebutkan,

"Diantara mereka terdapat Abu Bakar dan Az-Zttbair." Disebutkan

juga nama-nama lain, yaitu Abu Bakar, LJmar, Utsman, Ali, Ammar

bin Yasir, Thalhah, Sa'ad bin Abi Waqqash, Abdurrahman bin Aul
Abu Ubaidah, Hudzaifah, dan Ibnu Mas'ud. Keterangan ini

diriwayatkan Ath-Thabari dari hadits Ibnu Abbas.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari riwayat mursal Al Hasan

seraya menyebutkan lima nama yang pertama. Dalam kutipan

Abdwrazzaq dari riwayat mursal Urwah disebutkan nama Ibnu

Mas'ud. Sementara dalam hadits pertama, Aisyah menyebutkan Abu

Bakar dan Az-Zubair.

2T,Diantara Kaum Muslimin yang Terbunuh Pada Perang Uhud,

adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, Al Yaman, Anas bin An-
Nadhr, dan Mush'ab bin Umair.

.,-t'-i(it 
'"ryUk€i

4078. Dari Qatadah, dia berkata, "Kami tidak mengetahui

diantara perkampungan Arab yang lebih banyak syahid dan lebih

bercahaya pada hari kiamat daripada kaum Anshar." Qatadah berkata,

Anas bin Malik menceritakan kepada kami, bahwa diantara mereka
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yang terbunuh pada perang Uhud sebanyak 70 orang, pada peristiwa

sumur Ma'unah 70 orang, pada perang Yamamah 70 orang. Dia
berkata, "Peristiwa sumur Ma'unah terjadi pada masa Rasulullah

SAW. Sedangkan peristiwa Yamamah terjadi pada masa pemerintahan

Abu Bakar (yaitu) peristiwa (pemberontakan) Musailamah Al Kadzab

(pendusta)."

tQ:;iti*,iur .r., u J.g'oi,lll ; *t i.i;'Stl? ,f" 9;" ,.

,ry,*:St i.e_ ott'rL) y\t ;* it'J;, oii?i
'; ti 6r; ror;ts_tbi ki'# ,:J;. ; yt, 7'j € fl Ji
. ,'r, ', ,;. .. .'
-*ts ci,.l=.ill fr r'ly e:^=e:, ti :|iu: *:-i,' o; L:i *i 11,

, la.toi. o oi, t,, tol. c -,, o l,.lJUu d: ,a*1" P l:,fdt + f.6-r+

4079. Dari Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, sesungguhnya

Jabir bin Abdullah RA mengabarkan kepadanya, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW mengumpulkan dua orang diantara mereka yang

terbunuh pada perang Uhud dalam satu kain. Kemudian beliau

bersabda, 'Siapa diantara mereka yang paling banyak menghafal Al
Qur'an? 'Apabila beliau ditunjukkan kepada salah satu orang maka

beliau lebih dahulu memasukkannya ke dalam liang lahad. Beliau
bersabda, 'Aku menjadi saksi atas mereka pada hari kiamat'. Beliau
memerintahkan mengubur mereka dengan darah-darah mereka, tidak
menshalati mereka, dan mereka tidak dimandikan."
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4080. Dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir

berkata, "Ketika bapakku dibunuh, aku menangis dan menyingkap

kain dari wajahnya, maka sahabat-sahabat Nabi SAW melarangku,

sementara Nabi SAW tidak melarang. Nabi SAW bersabda, 'Jangan

tangisi dia, malaikat senantiasa menaunginya dengan sayap-sayap

merekn hingga dia diangkat'."

. , 
"o.1.ot 

1 n. c. l,ct f . i., ... c c.r.'/
tf t ,e.t' ,frt *'ot-t d.t :o f o>J G-.t I :' Y I )t ;f

;t,jl'::r rai;,'Jti'.:*', lr\t ;*'4t* ari iL ir

; ,*i i;'r'-'i:it q+i c'e rit; i:r3,2'Pu \ii L';P

ruit o-. i' ,*; ig 6 f it; ok c 3;i ''tti 6';f iip
>

t; ;t -*'rst'i tt1 7 ?'rt U U'C?t',,,ry'Ft L*t

4081. Dari Buraid bin Abdullah bin Abi Burdah, dari kakeknya

Abu Burdah, dari Abu Musa RA 
-aku 

kira dari Nabi SAW- beliau

berkata, "Aku melihat dalam mimpiku bahwa aht menggoncang

pedang maka bagian ujungnya patah. Ternyata ia adalah apa yang

menimpa kaum muslimin pada perang Uhud. Kemudian aku

menggoncangnya sekali lagi dan kembali lebih bagus daripada

sebelumnya. Ternyata ia adalah apa yang dijadikan Allah berupa

pembebasan negeri-negeri dan persatuan kaum muslimin. Aku melihat

sapi dalam mimpi itu, demi Allah adalah kebaikan. Ternyata mereka

adalah orang-orang mulonin pada perang Uhud."

tl
.J>l
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$r;;E )'.* ; **i, w. # tit k'i; .tt

t. c ttrlr; ,*t * \t J:"'*:tt ll iuo .-'l, t; i*l Ar'P

f +t',l.6ai i,Su i .-\\, *:,*rr(Lt:rni,w,
.d.l[-'rit t;'i'ai-i ; q.-i;r'

4082. Dari Khabbab RA, dia berkata, "Kami hijrah bersama

Nabi SAW dan kami mencari keridhaan Allah. Maka telah wajib
pahala kami pada Allah. Di antara kami ada yang berlalu 

-ataupergi- sebelum memakan ganjarannya sedikitpun. Diantara mereka

Mush'ab bin Umar. Dia terbunuh pada perang Uhud tanpa

meninggalkan kecuali selimut. Apabila kami menutupkannya pada

kepalanya niscaya kedua kakinya keluar. Apabila ditutupkan pada

kedua kakinya niscaya kepalanya keluar. Nabi SAW bersabda kepada

kami, "Tutupknnlah ia pada kepalanya dan jadikan fietakkanJ idzkhir
pada kedua kakinya." Atau beliau SAW bersabda, "Letakkan sebagian

idzkhir pada kedua kakinya." Dan diantara kami ada yang telatr

matang buahnya, lalu dia pun memetiknya.

Keteranean Hadits:

(Bab diantara kaum muslimin yang terbunuh pada perang Uhud
adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, Al Yaman, An-Nadhr bin Anas,

dan Mush'ab bin Umair). Mengenai Hamzah telatr disebutkan pada

bab tersendiri. Sedangkan Al Yaman (bapak daripada Hudzaifah)
telah disebutkan pada akhir "Bab Ketika Dua Kelompok Di Antara
Kamu Ingin Mundur..." Adapun An-Nadhr bin Anas, sebagaimana

dikutip dalam riwayat Abu Dzar dari para gurunya dan juga dikutip

?)';'l' Li
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An-Nasafi, adalah suatu kekeliruan, dan yang benar adalah Anas bin

An-Nadhr. Dia telah disebutkan pada bagian awal pembahasan perang

ini menurut versi yang benar. Adapun An-Nadhr bin Anas adalah

anaknya yang saat itu masih kecil dan hidup sesudah itu dalam waktu

cukup lama.

Pada bab-bab terdahulu disebutkan juga mereka yang syahid

pada perang Uhud, termasuk Abdullah bin Amr (bapak daripada

Jabir). Diantara mereka yang masyhur adalah Abdullah bin Jubair

(pemimpin pasukan pemanah), Sa'ad bin Az-Zubair, Malik bin Sinan

(bapak daripada Abu Sa'id), Aus bin Tsabit (saudara Hassan),

Hanzhalah bin Abi Amir yang dikenal sebagai orang yang dimandikan

malaikat, Khanjah bin Zaid bin Abi Zuhur (menantu Abu Bakar Ash-

Shiddiq), dan Amr bin Al Jamuh. Masing-masing memiliki kisah yang

cukup masyhur dalam kitab para pengamat peperangan Nabi SAW.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 5 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Anas tentang kaum yang paling banyak menjadi

syuhada.

"ji ('oQ :o ii qySt ,r+l ,y * 'FlX 6 (Kami tidak mengetahui

suatu perkampungan Arab yang lebih banyak syahid dan bercahaya).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan kata ;i
(bercahaya), sementarapada selainnya menggunakan kata 'pi lteUin

mulia).

63t iI ,)ui (Qatadah berkata). Hadits ini dinukil dengan sanad

yang maushul melalui jalur yang disebutkan pada awal hadits. Maksud

Imam Bukhari hendak membuktikan kebenaran perkataan pertama.

ot b il ?:j- ff p lOton ora mereka 70 orang terbunuh pada

perang Unual Inilah maksud penyebutan hadits ini. Secara zhahir,

semuanya berasal dari kaum Anshar. Demikian kenyataannya, kecuali

sedikit diantara mereka yang bukan kaum Anshar. Ibnu Ishaq

menyebutkan rulma-nama mereka yang gugur pada perang Uhud dan
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mencapai 65 orang. Diantara mereka terdapat 4 orang dari kalangan

Muhajirin, yaitu Hamzah, Abdullah bin Jahsy, Syimas bin Utsman,
dan Mush'ab bin Umair. Tampaknya Ibnu Ishaq lupa menyebutan

Sa'ad (mantan budak Hathib), lalu disebutkan oleh Musa bin Uqbah.

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Al lklil dan Ibnu Mandah

dari hadits Ubay bin Ka'ab, dia berkata , i;;;rl 
-i t;"JGili 4 e"+ efWt'Uj ,obs (Pada perang Uhud 64 orang terbunuh dari

kaum Anshar, dan 6 orang dari knum Muhajirin). Ibnu Hibban
menilainya shahih ditinjau dari jalur ini. Barangkali yang ke-6 adalah

Tsaqif bin Amr Al Aslami (sekutu bani Abdu Syams) dimana Al
Waqidi memasukkannya dalam golongan mereka.

Ibnu Sa'ad menyebutkan mereka yang gugur pada perang tlhud
selain kaum Anshar, yaitu Al Harits bin Uqbah bin Qabus Al Muzani
dan pamannya (Wahab bin Qabus), Abdullah dan Abdurrahman (dua
putra Al Hubaib) dari bani Sa'ad bin Laits, serta Malik dan An-
Nu'man (dua putra Khalaf bin Auf Al Aslami). Dia berkata,
"Keduanya sebagai mata-mata yang dikirim Nabi SAW, lalu
dibunuh."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, barangkali mereka termasuk sekutu
kaum Anshar, maka dimasukkan dalam golongan mereka. Jika mereka
tidak termasuk orang-orang yang telah disebutkan, berarti jumlah
seluruhnya 70 orang dari kaum Anshar, dan mereka yang dibunuh dari
kaum muslimin lebih dari 70 orang. Barangsiapa mengatakan bahwa
yang terbunuh adalah T0 orang berarti tidak menyebutkan bilangan
satuan.

Dibagian awal pembahasan perang ini telah dinukil dari Ibnu
Ishaq dan selainnya perbedaan tentang jumlah kaum muslimin yang
terbunuh pada perang tersebut.

'. t. , i . t.OtiJ z-Jti,i t')?ii (Dan perang sumur Ma'unalt 70 orang).

Penjelasannya akan disebutkan kemudian. Akan dijelaskan juga
bahwa semua yang gugur tidak berasal dari kaum Anshar, bahkan
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sebagian mereka berasal dari kaum Muhajirin, seperti Fuhairah

(mantan budak Abu Bakar), Nafr' bin Warqa' Al Khuza'i, dan selain

keduanya.
'oiz u,;lt i\-1 (Dan pada perang Yamamah 70 orang). Nama-

nama mereka telah disebutkan para penulis kitab Ar-Riddah, seperti

Saif dan Watsimah.

z-:;;4;tSi (Adapun sumur Ma'unah...). Orang yang

mengucapkan hal itu adalah Qatadah. Dia mengucapkannya untuk
menjelaskan hadits Anas sebagaimana telah dijelaskan Abu Nu'aim
dalam kitab Al Mustakhraj.

,-,r'i,-3r 'ry 
ei: -5. grt y ,p 'a(Jlt ?is (perans yamamah

pada masa Abu Bakar dan peristiwa Musailamah Al Kadzab).

Demikianlah disebutkan di tempat ini menggunakan kata sambung

'dan'. Namun, itu adalah tambahan, sebab sesungguhnya peristiwa
Yamamah adalah peristiwa Musailamah itu sendiri. Dalam riwayat
Ahmad, dari Hammad, dari Tsabit, dari Anas sama seperti hadits

Qatadah, disebutkan tentang jumlah mereka yang terbunuh dari

kalangan Anshar. Lalu ditambahkan, o'Ji " Ui it:J (Pada perang

Mu'tah 70 orang). Riwayat ini dinilai shahih oleh Abu Awanah.

Ai Hakim meriwayatkannya dalam kitab Al lklil, .uj ,jrj ,ii',*
,...oo2, -,.-, , -..t, ' .1.zco.z t1... ., ol.?, ,otr, L

|y",ff) .aiif ?t- J#t ,ai-lp -n 7y-,fr).J21 lr- lLaj)t gt ,ix *s
la3 (Dari Anas, beliau biasa berkata, 'Ya Tuhan, 70 orang

[terbunuhJ dari kalangan Anshar pada perang Uhud, 70 orang pada
peristiwa sumur Ma'unah, 70 orang pada perang Mu'tah, dan 70

ordng pada peristiwa Musailamah). Kemudian dia menukil dari

Ibrahim bin Al Mundzir bahwa tambahan ini tidak benar. Selanjutnya,

dia menukil dengan sanad yang maushul melalui dua jalur dari Sa'id

bin Al Musayyab, lalu disebutkan, ?{b eri * ilJ- (Peristiwo

jembatan Abu Ubaidah) sebagai ganti 'peristiwa Yamamah'. Ibrahim

bin Al Mundzir berkata, "Inilah yang terkenal." Saya (Ibnu Hajar)
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katakan, ia adalah peristwa di hak yang te{adi pada masa
pemerintahan Umar.

Kedua, hadits Jabir tentang mereka yang gugur pada perang

Uhud.
.,,:, . t.a-ui.ljt ,i'atT (Beliau lebih dahulu memasukkannya ke dalam.9

liang lahad). Dalam hadits Abdullah bin Tsa'labah yang dikutip Ibnu
Ishaq disebutkan, aat;:ei ir;1t'ti;+,i oTiiJ (l+ ,i'6 iki ryy:i ,,17- o&i

(Perhatikanlah siapa diantara merekn itu yang lebih banyak
menghafal Al Qur'an, jadikanlah dia didepan sahabat-sahabatnya).
Menurut Ibnu Ishaq, diantara mereka yang dikubur bersama-sama

adalah Abdullah bin Jahsy, dan paman Nabi, Hamzah bin Abdul
Muththalib. Dari jalur lain disebutkan bahwa Nabi SAW
memerintahkan untuk menguburkan Amr bin Al Jamuh dan Abdullah
bin Amr (bapak daripada Jabir).

'i5*Jb'Ft- ds giark menshalati mereka). Hal ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang jenazah. Sebagian ulama
madzhab Hanafi mengatakan bahwa dalam sebagaian riwayat
disebutkan dengan redaksi penafian (negatif) yaitu beliau tidak
menshalati mereka, sedangkan pada sebagian riwayat disebutkan
dengan redaksi positif, yaitu menetapkan bahwa beliau menshalati
mereka. Perkataan mereka dijawab, bahwa penetapan hanya
diutamakan atau dahulukan atas penafian yang tidak terbatas. Adapun
penafian yang terbatas, jika perawinya akurat maka harus lebih
didahulukan/dikuatkan atas penetapan yang dinukil periwayat yang
lemah, sama seperti hadits tentang penetapan shalat atas jenazatr para
syuhada. Kalaupun hal itu diterima, maka hadits-hadits yang
menetapkan shalat atas syuhada Uhud, semuanya berkaitan dengan
kisah Hamzah. Sangat mungkin hal itu khusus bagi Hamzah karena
keutamaannya. Tetapi jawaban ini disanggah bahwa kekhususan tidak
dapat ditetapkan berdasarkan kemungkinan. Sanggahan ini mungkin
juga dijawab bahwa hal itu didasarkan pada penetapan dalil.
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Para ulama berkata pula, "Ada kemungkinan untuk digabungkan

bahwa beliau SAW tidak menshalati mereka pada hari itu seperti yang

dikatakan Jabir, kemudian beliau menshalati mereka pada hari kedua

seperti yang dikatakan selainnya. "

Ketiga, hadits Jabir tentang kematian bapaknya. Imam Bukhari

menukil hadits ini dari Abu Al Walid, dari Syu'bah, dari Ibnu Al
Munkadir. Hadits ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Al
Ismaili; Abu Khalifah menceritakan kepada kami, Abu Al Walid

menceritakan kepada kami, dan seterusnya melalui sanad-nya.

,frt e 6S 6eti*a bapakku terbunuh). Pada pembahasan tentang

jenazahdiberi tambahan, Fi il(Pada perang [Ihud).

i-j-}J *j y 1r' ,p 'Q! (Dan Nabi SAW tidak melarang).

Dalam riwayat Al Isma'ili disebutkan, d$-li. (Dan beliau tidak

melaranght).

# 1 (Jangan tangisi dia). Demikian yang disebutkan di

tempat ini. Secara zhahir beliau SAW melarang Jabir, tetapi

sebenarnya tidak demikian. Bahkan larangan ini ditujukan kepada

Fathimah binti Amr (bibi daripada Jabir). Imam Muslim menukilnya

dari jalur Ghundar, dari Syu'bah, ll*1-jd i,( itU"ftf it- Cri e
#t:l,btit &' e},'Jtit,#,f ,t''aryi' (Bapakku

terbunuh -lalu disebutkan hadits hingga berkota- maka Fathimah

binti Amr (bibilru) menangisinya. Nabi SAW bersabda, 'Jangan

englrau menangisinya') Imam Bukhari telah menukilnya pada

pembahasan tentang jenazah sama seperti di atas. Dinukil juga dari

Ibnu Uyainah, dari Ibnu Al Munkadir seperti itu.

Keempat, hadits Abu Musa tentang mimpi Nabi SAW.

-,! .t, \'S '" a*ht k',#t t' 's:i 
(Alat kira dari Nabi SAtr).

Demikian yang terdapat dalam catatan-catatan sumber, yakni

menggunakan kata 6ti 1atru kira). Orang yang mengucapkarurya
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adalah Imam Bukhari. Seakan-akan dia ragu, apakah dia mendengar

dari gurunya penisbatan langsung kepada Rasulullah SAW, atau tidak.

Dia menyebut kalimat ini pada pembahasan tentang tanda-tanda

kenabian, tafsir mimpi, dan selainnya. Namun Imam Muslim dan Abu
Ya'la dari Abu Kuraib (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini)
menukilnya tanpa ada keraguan.

'U"1i (Aku melihat). Dalarnriwayat Al Kasymihani disebutkan,

'4rl gtcu dip ertihatkan).

itZ '.' b\fi J @lr" menggoncang pedang). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, # (Pedangku). Sementara diawal

pembahasan perang ini disebutkan bahwa ia adalah pedang Dzulfaqar.

6')3-b'*l:,-! (Patah ujungnya). Dalam rwiayat Ibnu Ishaq

disebutkan, dJ iiU, ?6i e4ll1ltcu melihat tumpul [pecahJ pada

mata pedangku). Abu Al Aswad menukil dalam kitab Al Maghazi,

dari Urwah,* * ,a| .al y :6t ti ,#'c;i,1,ttcu melihat

p edan glu D zulfu q ar p atah/tumpul mulai mata [uj ungJ nya). Demikian
juga dalam riwayat Ibnu Sa'ad. Al Baihaqi menukilnya juga di kitab
Ad-Dala'il, dari hadits Anas. Hadits ini telah disebutkan dengan sanad
yangmaushul.

Dalam riwayat Urwatr disebutkan, '+,t,+t:ei U **':q?: q:h"O'if

{#t (Seakan kejadian yang beliau lihat pada pedangnya adalah apa

yang menimpa wajah beliau yang mulia). Sementara dalam riwayat

Ibnu Hisyam disebutkan, ,iLi *t y A' ,p fi et ,fl le eY'Fg"'1 
' i f ,Ft *i 'd P' $?1$eoagian ahti itmu

menceritaknn kepadaku, beliau bersabda, "Adapun sumbing pada
pedang, [malorunyal adalah seorang laki-laki dari ahli baitku
terbunuh).
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ll W.c"r|11etcu melihat sapi dalam mimpi itu). Dalamriwayat

Abu A1 Aswad, dari Urwah disebutkan,'d.'i: p;. (Sapi disembetih).

Demikian juga dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Abu Ya'la.

"r-;ltrj (Dan Allah kebaikan). lni termasuk bagian mimpi

sebagimana ditegaskan Iyadh dan selainnya. Didalamnya terdapat kata

yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana seharusnya adalah,

"Dan Allah melakukan kebaikan."

As-Suhaili berkata, "Maknanya, aku melihat sapi disembelih,

dan kebaikan ada pada sisi Allah." Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan , l-ai. i;-\ l'* hrt $'t if:
(sesungguhnya aku melihat demi Allah kebaikan, aku melihat sapi).

Versi ini nampaknya lebih jelas. As-Suhaili juga berkata, "Adapun

sapi ditakwilkan dengan kaum laki-laki yang bersenjata dan saling

menanduk." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan ini perlu ditinjau
kembali. Raja Mesir bermimpi melihat sapi dan ditakwil oleh Yusuf
AS sebagai tahun-tahun (peceklik). Lalu dalam hadits Ibnu Abbas dan

mursalUrwah disebutkan, a[i o*|Srl ,ql';<;tV,ii?: O1t';lt a'6
. t? . , -

dJ-:*lJr ',f,'*i U @k" menakwilkan sapi yang aku lihat adalah

sapi yang akan ada pada kita." Beliau berkata, "Maka ia adalah

kaum msulimin yang terbunuh).

Adapun lafazh 'baqran' pada hadits ini maknanya adalah

membelah perut. Ini termasuk salah satu bentuk ungkapan, yakni

menggali makna yang sesuai dari suatu kata. Mungkin juga dikatakan

lafazh tersebut merupakan kesalahan dalam penulisan naskah. Karena

sesungguhnya kata'baqar' (sapi) sama seperti kata 'nafar' (orang)

dari segi penulisan. Dalam riwayat Ahmad, An-Nasa'i, dan Ibnu

Sa'ad, dari hadits Jabir, disebutkan dengan sanad yang shahih,

sehubungan dengan hadits ini, ilirlr 
'oi'i")6 -g'Jttt-;:;'i 17.,>ttt':

F Atl'At;J, (Aku melihat sapi disembelih -lalu disebutkan- maka

alat menah,vilkannya bahwa baju besi adalah Madinah, dan sapi
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adalah orang). Hal ini mendukung kemungkinan yang disebutkan di
atas.

Selanjutnya akan dikemukakan pada pembahasan tentang takwil
mimpi.

Kelima, hadits Khabbab yang telah disebutkan dengan sanad
dan matan yang sama disertai penjelasannya.

28. Uhud adalah Gunung yang Menyukai Kami dan Kami
Menyukainya

&:^l;\t * Ct cl3t di *,W i d$';Gl'rr.,

Hal ini dikatakan Abbas bin Sahal dari Abu Humaid, dari Nabi
SAW.

\t'u'"olr oi *; ir ,fruf '+;;aV y i;',t"*'A:rq[.*,*'ju*j*
4083. Dari Qunafr bin Khatid, dari Qatadah, aku mendengar

Anas RA, "Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, 'Ini adalah gunung
yang menrylcai kami dan kami menlrukainya'."

* *t*\t,* ltJ;r'oi*-?nt qr/y i r,S *
ilt ,k ?? }r;l"oLalrt '4,U'J; t-r.^ :Jui Ll d

.G;y ;;.6U?
4084. Dari Anas bin Malik RA, "sesungguhnya Rasulullatr

SAW saat Uhud tampak olehnya, maka beliau bersabda, ,Ini adalah
gunung yang menryleai kami dan kami menyukainya. ya Allah,
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sesungguhnya lbrahim mengharamknn (memuliakan) Makkah, dan

sesungguhnya aku mengharamkan (memuliakan) apa yang ada

diantara dua tempat berbatu hitam yang ada padanya'."

4085. Dari Abu Al Khair, dari Abu Uqbah, "Sesungguhnya Nabi

SAW keluar pada suatu hari dan menshalati mereka yang gugur pada

perang uhud sebagaimana beliau shalat maylt. Kemudian beliau sAw
pergi ke mimbar dan bersabda,'sesungguhnya aku pendahulu untuk

kalian, dan aku meniadi sal<si atas kalisn, sungguh aku melihat

kepada haudh (telaga)ku saat ini. Sungguh aku diberi kunci-kunci

perbendaharaan bumi -atau kunci-kunci bumi- dan sesungguhnya

demi Allah, aku tidak takut atas kalian untuk menjadi syirik

sesudahku, akan tetapi aku takut kalian berlomba-lomba dalam

masalah keduniaan'."

Keterangan Hadits:

(Bab Uhud gunung yang menyukai kita dan kita menyukainya).

As-Suhaili berkata, "Dinamakan Uhud (satu) karena letaknya yang

menyendiri dan terpisah dari gunung-gunung lain yang ada di

sekitarnya. Atau karena kemenangan tauhid yang terjadi pada mereka

yang ada disisinya.

ru"iyht e'4t,f y e,1 * J4,'ibV'dA (Abbas bin

Sahal berkata, dari Abu Humaid, dari Nabi SA\U. Ini adalatr
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penggalan hadits yang dikutip dengan sanad maushul oleh Al Bazzar
dalam pembahasan tentang zakat. Penjelasannya telah disebutkan di
tempat itu, kecuali apa yang berkaitan dengan Uhud. Menurut Al
Mughlathai, Imam Bukhari menukil hadits ini dengan sanad yang
maushul pada pembahasan tentang haji. Dia hanya mengutip
substansinya, bukan tambahan ini.

Hadits pertama pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari Nashr
bin Ali, dari bapaknya, dari Qunah bin Khalid, dari eatadah, dari
Anas. Bapaknya Ali adalah Ali bin Nash Al Jahdhami.

4: ti-k v-a (Ini adalah gunung yang menyukai kami dan

kami menyukainya). Pada riwayat berikutnya diketatrui bahwa Nabi
sAw mengucapkan kalimat tersebut saat melihat gunung uhud,
ketika kembali dari menunaikan haji. Dalam riwayat Abu Humaid
disebutkan, bahwa beliau mengucapkan itu kepada mereka ketika
kembali dari Tabuk dan melihat Madinah di atas tempat tinggi dari
kejauhan. Saat itu beliau bersabda, ,,Ini adalah Thabah.,, Ketika
melihat Uhud beliau bersabda, "Ini adalah gunung yang menyukai
kami dan kami menltukainya." Seakan-akan beliau mengucapkan
sabdanya itu beberapa kali dalam kesempatan yang berbeda.

Para ulama memiliki sejumlah pendapat tentang makna sabda
Nabi SAW tersebut, diantaranya:

Pertama, ada kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional,
dimana seharusnya adalatr "penghuni lJhud", yakni kaum Anshar,
karena mereka adalah tetangga Uhud.

Kedua, beliau mengucapkan hal itu sebagai ungkapan
kegembiraan, dimana beliau datang dari safar yang cukup jauh, dan
kini telah dekat dengan keluarga serta tempat tinggal mereka. lni
adalah perbuatan orang yang menyukai apayang ada disekitar mereka
yang disukai.

Ketiga, kesukaan keduanya dipahami sesuai dengan makna yang
sebenarnya. Karena Uhud termasuk gunung surga seperti yang
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tercantum dalam hadits Abu Abs bin Jabr, dari Nabi SAW, *fk
4t )+ i'$'tryt$(Gunung Uhud menyukai kami dan kami

menyukainya, dan ia termasuk gunung surga). Hadits ini diriwayatkan

Imam Ahmad. Tidak ada halangan bila suatu negeri memiliki rasa

suka sebagaimana halnya mereka juga bertasbih. Bahkan Nabi SAW

pernah berbicara kepadanya sebagaimana layaknya 1nulqluk berakal.

Beliau SAW bersabda ketika ia bergonc ang,'.i!s'i3-;;i (Tenanglah

wahai Uhud).

As-Suhaili berkata, "Beliau SAW menyukai harapan yang bagus

dan nama yang bagus. Sementara tidak ada nama yang lebih bagus

dibanding nzlma yang terambil dari kata Uhudiyah (keesaan)." Dia

melanjutkan, "Meski kata itu berasal dari kata 'uhudiyah', namun

harakat huruf-hurufrrya adalah rafa't (dhammah). hi menunjukkan

tinggi dan mulianya agarna yang esa. Maka kesukaan dan kecintaan

Nabi SAW terkait dengannya secara lafazh dan makna. Oleh karena

itu, Uhud diberi kekhususan di antara gunung-gunung dengan hal

tersebut."

Pembahasan tentang kalimat, "Menyulrai kami dan knmi

menyukainya", telah dijelaskan pada "Bab Orang yang Membawa

Anak Kecil dalam Peperangan untuk Memberi Pelayanan", pada

pembahasan tentang jihad. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

hadits Uqbah bin Amir tentang shalat beliau atas mereka yang gugur

pada perang Uhud. Hadits ini telah dijelaskan pada awal bab.

29. Perang Ar-Raji', Ri'lr I)zakwan, dan Peristiwa Sumur

Ma'unah, serta Kisah Adhl' Al Qarah, Ashim bin Tsabit,

Khubaib dan Kawan-kawannYa.

JE

I Kata 'rafa' secara bahasa artinya tinggi.
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Ibnu Ishaq berkata, "Ashim bin Umar menceritakan kepada

kami bahwa ia terjadi sesudah perang Llhud."

ii *'t *\t * Ut ,.>1 :Jv ^:; irr 
'q:';;.,^ 

eri *
-7Ut;'# / fG'*;r- -6;.*G'# ]irt*
ie- $r i?.tt{i as,,j ot"*' i ok 6t e ,trilb:rr

f;i &,irft tr:;Lt f, :\ q ff,'i$ c,;tlr. ;'i'; w ,rjw y.ytttrii; i aj yryil ,ij; \i
t>,a) l:t;.>i:, 7" 6, ilr,'i4 i ir",4,'.,i
J; o\b4tr,ilt € $u; Orpelu;;rtie , ,:i jt
,s6 y: e Jii * tti li ,fG'iw .>,:; e J* i'of gt

F,i* €.VGt*,h r*w 'q&';f "dri

i1t$ ffi , uryt : +Jt iWG ?r "tr ri,i:)3,,# Cj"#.'r:')i 
t r, e 5ke-t fu ,'d\ t 

j ; aVL 4Jr
'of 

;!v ,rldt J'11 t- :rl-ii Clr U.ut'b'St J* ,e|irb::j
,i;t- ,';-tk-'-t'fr+k;-"o( JL iiic,: l):rt ;&+.;-

?:at ; t|rdftv|-krb;( ;L i), # t.fu5
'e-<a 

2:r--;. ?i ulat ,F'; i-? or.i 1yT y ,G /.,>Li.,*4;; r(€*,r ^t rr;;itite uryi'i+
)t'ti ,t. * V'a;t; 'Uu ,l::rafi ,r* 3-.:""e ,>rtAt

) ..r,1 .,.. l,o1 t , ,. tx|. .a,ft e li J/ b'j'*Lj o;-r, Ai coir*.i 
'b'e; 

i6 &
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i,r ,r-:, t1 lri '$"\ * c:^tii"oijp:i iSr- o4r ,";
",ry,yt" ;*, fi ,* q L? u r*('c?, 6,irx u?,
yt or (,i,!yt q5; ir,i; y;"*63 * *

| .l ,/q)at ,tp, :JtJ ,iik f Ft ,y u t-rF ,?nt'i:r"O':,

.','-lt q'L" o.cLirrl'oi 't'S i*|d\r,*t'"; ,Ft
Wl'"#ri ,Jttd; ,pt * ,#)t ;.Ui')i oK ,:-\j

:)v ,: ti>-rs

gj;.l, itt'ar'qi ;' AX,yi o-^-

:- ", .,
-L lJ ,L(J J.-

t, t ? , . oi
? ',*t rLi Jtp ll

,t

:t:l cI

;a,P

V'ufr ilr .,ri ,! u?)

t";il.fG,;yu";*3 ffi -:utu'"e 4$ i
,/rJ.i;eWLrry',F fG t:tr'1 ,'tef :* e

O 2/t c t ..ot. c ,tt c ,c,/. c( 
gt 

'o 
^ 

/li t ri-rii .1, ,]*eL) a ;r*i trJl ,y aLEjl J, e)L itt e-1,3
. tt. - l' -l-..

4086. Dari Az-Znhi, dari Amr bin Abi Sufyan Ats-Tsaqafi, dari

Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW mengirim satu ekspedisi

sebagai mata-mata (intel). Beliau menunjuk Ashim bin Tsabit 
-yakrri

kakek Ashim bin Umar bin Khaththab- sebagai pemimpin mereka,

lalu mereka pun berangkat. Hingga ketika mereka berada di antara

Usfan dan Makkah, mereka diceritakan kepada suatu komunitas

Hudzail yang disebut Bani Lahyan. Kaum ini mengikuti mereka dalam
jumlah sekitar 100 orang pemanah seraya menelusuri jejak-jejak

mereka (para sahabat). Hingga mereka datang ke suatu tempat yang

disinggahi para sahabat tersebut. Mereka pun mendapatkan biji kurma
yang dibawa para sahabat sebagai bekal dari Madinah. Mereka
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berkata, 'lni adalah kurma Yatsrib'. Mereka terus mengikuti jejak-

jejak tersebut sampai dapat menyusul mereka. Ketika Ashim dan para

sahabatnya menyadari kedatangan kelompok itu, mereka berlindung

ke bukit kecil. Lalu kaum itu datang dan mengepung mereka seraya

berkata, 'Bagi kamu perdamaian dan perjanjian, jika kalian turun

kepada kami, maka kami tidak akan membunuh seorang pun diantara

kalian'. Ashim bin Tsabit berkata, 'Adapun aku tidak akan menyerah

dan menerima perlindungan orang kafir. Ya Allah, kabarkan keadaan

kami kepada Nabi-Mu'. Mereka pun memerangl para sahabat Nabi

dengan panah hingga berhasil membunuh Ashim di antara tujuh orang

yang terbunuh. Maka tersisa Khubaib, Zaid, dan seorang laki-laki lain.

Ketiganya menerima perdamaian dan perjanjian. Ketika mereka

memberikan perdamaian dan pet'anjian, maka ketiga sahabat itu turun

kepada mereka. Namun, setelah mereka menguasai ketiganya, mereka

pun melepaskan tali busur ketiga sahabat itu, lalu menggunakannya

mengikat mereka bertiga. Laki-laki ketiga berkata, 'lni adalah awal

pengkhianatan'. Dia pun menolak menyertai mereka. Kaum tersebut

menarik dan berusaha agar dia menyertai mereka. Namun, laki-laki

tersebut tetap tidak mau. Akhimya mereka membunuhnya. Kaum itu

berangkat membawa Khubaib dan Zaid hingga menjual keduanya di

Makkah. Khubaib dibeli bani Al Harits bin Amir bin Naufal 
-dan

Khubaib adalah pembunuh Al Harits bin Amir pada perang Badar-
dan dia tinggal bersama mereka sebagai tawanan. Sampai ketika

mereka sepakat membunuhnya, Khubaib meminjam pisau cukur dari

salah seorang anak perempuan Al Harits, untuk digunakan mencukur

bulu kemaluannya. Anak perempuan itu meminjamkannya. Dia

berkata, 'Aku lalai memperhatikan anak kecilku, anak kecil itu
merangkak hingga sampai ke tempat Khubaib, beliau mendudukkan

anak itu di pahanya. Ketika aku melihatnya, aku sangat panik

sehingga diketahui oleh Khubaib'. Khubaib berkata, 'Apakah engkau

takut bahwa aku membunuhnya? Sungguh aku tidak akan melakukan

hal itu insya Allah'. Perempuan itu biasa berkata, 'Demi Allah, aku

tidak pernah melihat tawanan yang lebih baik daripada Khubaib.

Sungguh aku menemukannya suatu hari makan setangkai kur,ma
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ditangannya, padahal saat itu di Makkah tidak ada buah-buahan, dan

dia dibelenggu dengan rantai besi. Sungguh itu adalah rezeki yang

diberikan Allah kepada Khubaib'. Lalu mereka membawanya keluar
dari wilayah haram untuk membunuhnya. Khubaib berkata, 'Biarkan

aku shalat dua rakaat'. Setelatr itu dia datang kepada mereka dan

berkata, 'Demi Allah, kalau bukan karena kalian mengira aku panik

menghadapi kematian, tentu aku akan menambahnya'. Maka yang

mencontohkan shalat dua rakat saat akan dibunuh adalatr dia

(Khubaib). Kemudian dia berkata, 'Ya Allatr, habiskan mereka

semua'. Lalu dia melantunkan bait sya'ir:

Aktr tidakpeduli saat dibunuh sebagai muslim,

di tempat manapun pembunuhanku terjadi.

Demikian itu pada dzat Allah yang jika menghendalci,

memberkahi pada anggota tubuh yang tercabik-cabik.

Selanjutnya, Abu Sirwa'atr Uqbah bin Al Harits berdiri
mendekatinya, lalu membunuhnya. Beberapa orang Quraisy mengirim
utusan kepada Ashim bin Tsabit agar membawakan anggota badannya

kepada mereka untuk dikenali. Ashim telatr membunuh salah seorang

pembesar mereka pada perang Badar. Namun, Allah mengirim kepada

Ashim seperti awan tebal yang terdiri daripada sekawanan tawon yang

melindunginya dari utusan mereka. Sehingga mereka tidak mampu
memotong sedikitpun tubuh Ashim."

'Gjl t'; r3 ,F q.ilt :Jitic"'q ,;e *
4087. Dari Amr, dia mendengar Jabir berkata, "Orang yang

membunuh Khubaib adalatr Abu Sirwa'ah."
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Keterangan Hadits:

(Bab perang Ar-Raii'). Kata 'bab' tidak tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Asal kata ar-raji' adalah nama untuk kotoran.

Namun, yang dimaksud disini adalah nama tempat di negeri Hudzail.

Didekatnya terjadi satu peristiwa bersejarah sehingga dan diberi nama

dengan nama tempat itu.

(Ri'l dan Dzakwan). Yakni perang Ri'l dan Dzalowan. Adapun

Ri'l adalah marga bani Sulaim. Mereka dinisbatkan kepada Ri'l bin

Auf bin Malik bin Imri' A1 Qais bin Lahi'ah bin Sulaim. Sedangkan

Dzakwan adalah marga suku Sulaim. Mereka dinisbatkan kepada

Dzalcwan bin Tsa'labah bin Bahtsah bin Sulaim. Maka perang ini

dinisbatkan kepada keduanya.

(Dan sumur Ma'unah). Tempat yang terletak di negeri Hudzail,

antara Makkah dan Usfan. Peristiwa ini dikenal dengan ekspedisi para

penghafal Al Qur'an. Kejadiannya berlangsung dengan bani Ri'l dan

Dzakwan yang disebutkan di atas. Masalah ini akan dijelaskan lebih

lanjut pada hadits Anas.

(Cerita Adhl dan Al Qarah). Adhl adalah marga suku Al Haul

bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Mereka

dinisbatkan kepada Adhl bin Ad-Daisy bin Muhkam. Adapun Al

Qarah adalah marga Al Haul juga namun dinisbatkan kepada Ad-
Daisi.

Ibnu Duraid berkata, "Al Qarah adalah bukit kecil hitam dan

berbatu. Seakan-akan mereka menetap di sekitar bukit seperti itu
sehingga dinamai dengannya. Mereka dijadikan perumpamaan dalam

ketepatan memanah. Seorang penyair berkata, 'Sungguh Al Qarah
telah membalas impas orang yang memanahnya'."

Kisah Adhl dan Al Qarah terjadi pada perang Ar-Raji' bukan

berkenaan dengan ekspedisi sumur Ma'unah. Ibnu Ishaq telah

memisahkan arttara keduanya. Dia menyebutkan perang Ar-Raji' pada

akhir tahun ke-3 H. Sedangkan peristiwa sumur Ma'unah pada awal

tahun ke-4 H.
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lmam Bukhari tidak menyinggung dengan tegas kisah Adhl Dan

Al Qarah. Bahkan kisah ini disebutkan Ibnu Ishaq. Setelah

menyelesaikan kisah perang Uhud, dia berkata; Penyebutan peristiwa

Ar-Raji'. Ashim bin Umar bin Qatadah menceritakan kepadaku, dia

berkata, t i t juiajJi,6 Y ,1Lii *r 1'o 
il' .r& a' J'|j sb ?f

',-+'r1;; eA ,v!tli{'+*i qt? 6i (53.ti,6)L1 9b\,yt ,l'r,
*t;, 'ei (Datang kepada Rasulullah SAW sesudah perang (Jhud,

sekelompok Adhl dan Al Qarah, mereka berkata, 'Wahai Rasulullah,

sesungguhnya Islam ada pada kami, utuslah bersama kami

sekelompok sahabatmu untuk memberi pemahaman kepada kami,

maka beliau SAW mengutus 6 orang di antara sahabatnya bersama

mereka'.). Lalu disebutkan kisah selengkapnya. Dari riwayat ini
diketahui maksud perkataan Imam Bukhari; "Ibnu Ishaq berkata,

Ashim bin Umar berkata kepada kami, ia terjadi sesudah perang
(Ihud", bahwa yang dimaksud adalah perang Uhud bukan peristiwa

sumur Ma'unah. Saya akan menyebutkan faidah-faidah tambahan dari

keterangan Ibnu Ishaq saat menjelaskan hadits Abu Hurairah di bab

ini.

.,i
;,....'r,u 

'F.'eb (Ashim bin Tsabit). Yakni Ibnu Abi Aqlah Al

Anshari.

'Ai.tLrii (Dan s ahabat-s ahabatnya). Maksudnya, sepuluh orang

sahabat, seperti tercantum dalam hadits Abu Hurairah RA.

Catatan

Redaksi judul bab ini memberi asumsi bahwa perang Ar-Raji'
dan sumur Ma'unah adalatr satu, padahal tidak demikian, seperti yang

telah saya jelaskan. Perang Ar-Raji' adalah ekspedisi Ashim yang

terdiri dari 10 personil, yang berlangsung dengan Adhl dan Al Qarah.
Sementara peristiwa sumur Ma'unah adalah ekspedisi 70 penghafal Al
Qur'an, yang berlangsung dengan suku Ri'l dan Dzakwan. Seakan-
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akan Imam Bukhari menggabungkannya, karena masanya sangat

berdekatan. Perkara yang menunjukkan kedekatan dua peristiwa itu

adalah keterangan dalam hadits Anas, dimana Nabi SAW memohon

kecelakaan untuk bani Lihyan dan bani Ushayyah serta selain mereka,

dalam satu untaian doanYa.

Al Waqidi menyebutkan bahwa berita sumur Ma'unah dan

berita para pelaku peristiwa Ar-Raji' datang kepada Nabi SAW pada

malam yang sama. Menurut As-Suhaili bahwa riwayat Imam Bukhari

yang menyatakan Ashim sebagai pemimpin mereka adalah lebih kuat.

Sebagian lagi mengompromikan bahwa pemimpin ekspedisi adalah

Martsad dan pemimpin kelompok yang sepuluh adalah Ashim.

Pendapat ini berdasarkan perbedaan peristiwa. Sementara Imam

Bukhari tidak bermaksud menyatakan keduanya sebagai satu kisah.

(Dari Amr bin Abi sufyan Ats-Tsaqafi). Demikian dikatakan

Ma'mar dan disetujui Syu'aib serta yang lainnya. Pada pembahasan

tentang jihad telah disebutkan lebih lengkap. Sementara Ibrahim bin

Sa'ad mengatakan dari Az-Zuhi dari Umar. Demikian juga

diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari Ma'an bin Isa darinya. Serupa

dengannya dikatakan Ath-Thayatisi dari Ibrahim. Lalu seperti itu pula

dite gaskan Adz-D zuhali dalam kitab A z - Z u h r iy at.

Pada kisah perang Badar disebutkan dari Musa bin Ismail, dari

Ibrahim bin Sa'ad dengan kata 'Amr'. Namun Abu Daud mengutip

dari Musa dengan kata 'Umar'. Begitu pula dikatakan putra saudara

Az-hthn dan Yunus dari riwayat Al-Laits, darinya daIi Az-zuhri, dari

Umar.

lmam Bukhari berkata dalam kitabnya At-Tarikh, "Riwayat

yang menggunakan kata 'Amr' lebih shahih'." Saya telah

menyebutkan masalah ini pada pembahasan perang Badar.

'23-,,,.,- Pt y lO' .,La A, *.(Nabi SAW mengirim el<spedisi).

Dalam riwayat Al Kasymihani menggunakan lafazh, !-*t, yakni

dengan tambahan huruf ba'pada awal kata. Sementara dalam riwayat
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Ibrahim bin Sa'ad yang telah disebutkan pada pembahasan perang

Badar disebutkan ,'ii'j&5-t*i'j* tiii. (Beliau mengirim sepuluh

mata-mata untuk mendapatkan informasi). Abu Al Aswad

meriwayatkan dari Urwah, f:t F,.'i otfs-k d\t*'nik. grtiou

mengirim mereka sebagai mata-mata ke Makkah untuk mendapatkan

informasi tentang kaum QuraisY).

Al Waqidi menyebutkan bahwa motif bani Lihyan menghadang

mereka adalah pembunuhan Sufyan bin Nabih Al Hudzali. Saya (Ibnu

Hajar) katakan bahwa Suffan telah dibunuh Abdullah bin Unais.

Kisahnya disebutkan dalam riwayat Abu Daud dengan sanad yang

hasan.

Ibnu Ishaq menyebutkan juga bahwa jumlah mereka ada 6

orang. Lalu dia menyebutkan nama-nama, yaitu Ashim bin Tsabit,

Martsad bin Abi Martsad, Khubaib bin Adi, Zaid bin Ad-Datsinah,

Abdullah bin Thariq, dan Khalid bin Al Bukair. Namun, menurut Ibnu

Sa'ad jumlah mereka 10 orang. Dia menyebutkan 6 nama dan

menambahkan; Mu'tab bin Ubaid (saudara laki-laki Abdulah bin

Thariq dari pihak ibu). Demikian juga Musa bin Uqbah menyebutkan,

hanya saja dia mengatakan; Mu'tab bin Auf. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, barangkali tiga orang lainnya hanya sebagai pengikut mereka

sehingga nama-nama mereka tidak dinukil.

-6 ;ebW ]11 pan menunjuk Ashim bin Tsabit sebagai

pemimpin mereka). Demikian yang terdapat dalam kitab Ash-Shahih'

Sementara dalam kitab ls-,Sirah dikatakan pemimpin mereka adalah

Martsad bin Abi Martsad. Namun, keterangan dalam kitab Ash-shahih

lebih kuat.

z3i ov " t'#.og rit r? (Hingga ketika mereka berada di

antara Usfa, dan Makkah). Pada pembahasan perang Badar

disebutkan, "Hingga ketika mereka berada di Hud'ah." Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan "Huda'ilr." Sementara menurut versi Ibnu
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Ishaq adalah "Al Huddah," yakni tempat yang terletak 7 mil dari

Usfan.

* i t'b'o eLl pia adalah kilkek Ashim bin tJmar). Pada

pembahasan yang lalu telah dikemukakan bahwa dia adalah pamannya

(dari pihak ibu) Ashim, bukan kakeknya. Adapun riwayat terdahulu

mungkin dikembalikan kepada versi yang benar. caranya adalah

melafalkan kata'jaddu' (kakek) menjadi'jiddu' (sungguh-sungguh).

Namun, keterangan di tempat ini tak mungkin diberi penafsiran lain.

Oleh karena itu, sebagian ulama berpegang dengan makna zhahirnya

seraya mengatakan, "LJmar menikahi Jamilah binti Ashim bin Tsabit,

lalu melahirkan anak yang diberi nama Ashim."

or+1, F'e iui- (Oino*akan bani Lihyan). Lihyan adalah Ibnu

Hudzail sendiri. Adapun Hudzail adalah Ibnu Mudrikah bin Ilyah bin

Mudhar. Namun, Al Hamadani (pakar nasab) mengingkari jika asal

bani Lihyan adalah sisa-sisa Jurhum yang masuk kepada Hudzail dan

dinisbatkan kepada mereka.

ltt y\ e."*'i4 (Mereka mengikuti para sahabat dengan

sekitar 100 orang pemanah). Dalam riwayat Syu'aib pada

pembahasan tentang jihad disebutkan, &1V\'qq-i i+ tt*t (Maka

sekitar 200 laki-laki keluar menyusul merekn). Untuk menggabungkan

kedua versi ini tidaklah sulit. Karena mungkin 100 orang lainnya

bukan termasuk pemanah. Namun, aku tidak menemukan keterangan

tentang nama seorang pun diantara mereka.

f o:y 4 r.it-+,j ,ijj ljt 4i1 & ,*,t0, t#ri (Mereka

menelusuri jejak-jejak para sahabat. Hingga mereka datang ke suatu

tempat yang disinggahi para sahabat tersebut dan mendapati padanya

biji kurma). Dalam riwayat Abu Mi'syar dalam kitabnya Al Maghazi,

JJir' ,ti:;;-4t€ 1 ,p\\u.irtt'$u tF ;; t7i;6 r;,; glur$F
tl;i u1S:U ir-Jt'cl.j ,Ub ,*7 ,frI^ V"af;t'c,;W ,tr43r o'jJi;s

':#'i\bi'W e\;w |#19'i,ewthi) ,af'F w:d$'1
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Jltt ol (Mereka singgah di Ar-Raji' saat menielang fajar, lalu

makan kurma ajwah namun bijinya jatuh ke tanah. Adapun mereka

berjalan di malam hari dan bersembunyi di siang hari. seorang

wanita Hudzail datang menggembala kambing. Dia melihat biji

tersebut dan merasa heran karena ulatrannya yang kecil. Dia berkata,

'Ini adalah kurma Yastrib'. Dia berteriak kepada kaumnya, 'Kalian

telah mendatangi [para sahabatJ'. Mereka datang melakukan

pencarian dan berhasil menemukan para sahabat dalam

persembunyian merekn di suatu gunung).

'i4 o-!l @tngga mereka berhasil menyusul/mendapatknn

mereka). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, )l}urff ipr LiW

e'*233J U'i3' Ulj! (Tidak ada yang mengejutkan mereka

melainkan sejumlah laki-laki menghunus pedang telah mengepung

mereka).
.,,

J-i3 Jl t.1r+J (Mereka berlindung ke bukit kecil). Fadfad adalah

anak bukit. Dalam riwayat Abu Daud disebutkan , sSS. jl.(ke qirdad).

Ibnu Atsir berkata, "Maknanya adalah tempat yang agak tinggi."

Sebagian lagi mengatakan artinya adalah tanah datar. Namun

pendapat pertama lebih shahih.

li3f- $r ) 'bl .l'il'ol}.'t,ryJr ;33 '.rj6i (Mereka

berkata, "Bagi kamu perdamaian dan perianiian' jika knlian turun

kepada kami, maka kami tidak aknn membunuh seorang pun diantara

lrnlian'). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, 
"i--; 

ti iirrl f1iil 
'rftii

k ,Yi'u *"r<"'4'o1 Ui Ul€Y(Mereka berkata kepada para

sahabat, "Demi Allah, sungguh kami tidak ingin memerangi kalian,

hanya saja kami ingin mendapatkan sesuatu pada kamu dari

penduduk Makkah).

llt..S !: e Ul:ni vt $i :7olut 1,tsam bin Tsabit berkata,

"Adapun aht tidak akan turun fmenyerahJ dan menerima
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perlindungan orang kafir"). Dalam riwayat *r!r::! Buraidah bin

Sufyan, dari Sa'id bin Manshur disebutkan, tW ,yt 1 iyl' :'gO Jtl!

l*U (Ashim berkata, 'Hari ini aku tidak menerima perianjian dari

orang musyrik.').

U'*:")e'ii di fyo Allah, kabarkan keadaan kami kepada

Rasul-Mu"). Dalam riwayat Ath-Thayalisi dari Ibrahim bin Sa'ad

disebutkan , f*l iU-'$:U.t bi'-?b ,{f i?t ;6 ,fa,lr' *'ii,i
(Allah mengabulkan untuk Ashim. Dia mengabarkan Rasul-Nya

tentang kabarnya. Maka beliau mengabarkan sahabat-sahabatnya

pada saat mereka ditimpa musibah tersebut). Dalam riwayat Buraidah

disebutkan, 4d,..*ri ,&-)d *i,il'rijt :nio'Sut 1,tsam

berkata, 'Ya Allah, sesungguhnya aku menjaga untuk-Mu agama-Mu,

maka jagalah untukku dagingku'.). Hal ini akan dijelaskan pada

bagian akhir hadits.

Y Q @alam tujuh). Yakni termasuk dalam tujuh orang yang

terbunuh.
L=t, t,,.?I Fli$i"# ,4.t (Tersisa Khubaib, Zaid, dan seorang

laki-laki lain). Dalarn riwayat Ibnu Ishaq disebutkan , 'r5;te i. 
"# 

$6

6r-,V",a ?l* * lt *,tfult i.(Adapun Khubaib bin Addi bin Ad-

Datsinah dan Abdullah bin Thariq dijadiknn tawanan oleh mereka).

Dari riwayat ini diketahui nama laki-laki ketiga, yaitu Abdullah bin

Thariq. Dalam riwayat Abu Al Aswad, dari Urwah disebutkan, '4
orjlJq $t',,lrn;i &w,i* { ft, e.tt* (sesungguhnya

mereka naik ke gunung dan mereka tidak mampu untuk

menangkapnya hingga memberi mereka jaminan keamanan dan

perjanjian).

1:r-iir S'11 u ,ci; ,p1tr d,Gst S*|r'Jtii ,V'ik t (Kaum itu

mengikat mereka dengan tali tersebut. laki-laki ketiga yang bersama
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keduanya berkata, "Ini adalah awal pengkhianatan....")- Ini
menunjukkan bahwa dia melakukannya pada awal 

ry91eka 
ditawan.

Akan tetapi dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, a-fuit /u;f$
'i* iai:6iii Ortiar ;r yt * Lt, ),:.j;ri,r',Ju. Stit rit it (Mereka ketuar

membawa ketiga orang itu. Sampai ketika berada di Mani Azh-

Zhahran, Abdullah bin Thariq menarik tangannya dan mencabut

pedangnya). Lalu dia menyebutkan kronologis pembunuhannya. Maka

kemungkinan ketiganya diikat setelatr sampai di Marr Azh-Zhafum.

Jika tidak demikian, maka keterangan dalam kitab Shahifr lebih patut

diterima.

*t;tU. ui; lUtngga mereka menjual keduanya di Matrkah).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'ad disebutkan, 'Aj';qti";^.j|ii6

4:'.'d;ti r}i i'otit (Adapun Zaid dibeti Shafwan bin Umayyah dan

dibunuh sebagai balasan atas pembunuhan bapalcnya). Dalam riwayat
Ibnu Sa'ad disebutkan orang yang menangani pembunuhannya adalah

Nasthas (mantan budak Shafivan).

,yi f. LJ y.?ld, t". t:;, .s*,;$ (Khubaib dibeti bani At

Harits bin Amir bin Nadal). Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa orang

yang menangani pembeliannya adalah Hajin bin Abu Ihab ArTaimi,
sekutu bagi Naufal. Dia adalatr saudara Al Harits bin Amir dari pihak

ibu. Dalam riwayat Buraidatrbin Su$an disebutkan, !ur# t:t*t d
st!'!-i (Mereka menular Khubaib dengan seorang wanita budak

hitam). Ibnu Hisyam berkata,'L3r)v'k $S'q i:r\6?s. (Mereka

menukar leeduanya dengan dua tawanan dari Hudzail yang berada di
Makkah). Perbedaan versi ini ada kemungkinan untuk dipadukan.

|{.{F- *'i.,>1dt|y'*'# oii (Adapun Khubaib telah

membunuh Al Harits bin Amir pada perang Badar). Demikian

tercantum dalam hadits Abu Hurairah. Imam Bukhari berperang

kepada keterangan ini sehingga menyebutkan Khubaib diantara nama-
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nama peserta perang Badar. Hal ini cukup berdasar. Namun, Ad-
Dimyathi menyanggah bahwa tidak seorang pun di antara pengamat

peperangan Nabi SAW yang menyebut Khubaib sebagai peserta

perang Badar, apalagi membunuh Al Harits bin Amir, bahkan menurut

mereka yang membunuh Al Harits bin Amir pada perang Badar adalah

Khubaib bin Isaf, bukan Khubaib bin Adi. Karena Khubaib bin Isaf
berasal dari Khazraj dan Khubaib bin Adi berasal dari Aus.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa mereka yang mengatakan

seperti itu berkonsekuensi menolak hadits shahih ini. Sekiranya

Khubaib bin Adi tidak membunuh Al Harits bin Amir, tentu antusias

Al Harits bin Amir untuk menahan Khubaib dan membunuhnya tidak

memiliki makna apapun. Sementara hadits yang shahih dengan tegas

menyatakan bahwa mereka membunuhnya karena hal itu. Mungkin
juga mereka membunuh Khubaib bin Adi sebagai balasan atas

perbuatan Khubaib bin Isaf yang membunuh Al Harits bin Amir. Hal
ini berlaku menurut kebiasaan jahiliyah yang membunuh sebagian

warga suatu kabilah karena perbuatan warga lain dari kabilah tersebut.

Mungkin juga Khubaib bin Adi memiliki andil dalam pembunuhan Al
Harits bin Amir.

'^li tei;*i til ,.? uri'i,t e?i lM"reka tinggat pada meretra

sebagai tawanan. Hingga ketika mereka sepakat membunuhnya).

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan, ,i:F ]i}li ,rq? sL tJ^:t$.i

Jr}Ui #, -]llt;ti;i 
j gerd<a menahan keduanya hingga

berlalu bulan-bulan haram. Kemudian mereka mengeluarkan

keduanya ke Tan'im dan membunuh keduanya). Dalam riwayat

Buraidah bin Suffan disebutkan, '*6,H ,lui1lblei1ryLr-ii
'A-r:;s lt*t y t:ki ,:,!.i'r,.. gl.t;;e ,i,i ,er\fu itgsr'Srar
(Mereka bersikap buruk terhadapnya waldu ditahan. Dia berkata

kepada mereka, 'Suatu knum yang mulia tidak akan berbuat seperti
ini kepada tawanan merelca'. Maka mereka pun berbuat baik
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kepadanya sesudah itu, lalu menempatkannya pada seorang wanita

yang bertugas menj aganya).

Ibnu Sa'ad mengutip dari jalur Mauhab (mantan budak keluarga

Naufal), dia berkata, 'A1l|dri +l U,qY t'7+ ttlSi ,"'# d.Jtt
q\rri r'str;l'tid bii *-^blr ,t" ei tt \r.;Znbii ,4';!lir ,# bi 

'r,:,tJ

(Khubaib berkata kepadalat, dimana mereka menempatknnnya

ditempatht, 'Wahai Mauhab, alu meminta kepadamu tiga hal;

hendaklah engkau memberilru minum air putih, menjauhkan darilat

apa yang disembelih untuk berhala, dan memberitahuku iika mereka

ingin membunuhku).

;i j6oJ; t U C&t $ ,? (Hingga l@tika mereka sepaknt

untuk membunuhnya. Dia meminjam pisau pencukur). Demikianlah

kalimat ini disisipkan dalam riwayat Ma'mar. Begitu pula riwayat

Ibrahim bin Sa'ad seperti terdahulu di kisatr perang Badar. Lalu

dinukil dengan sanad yang maushul oleh Syu'aib dalam riwayatnya

-sebagaimana 
disebutkan pada pembahasan tentang jihad-, '4

',+ "4 U-?i,t sr;r'cjr'oi fV i 1' + i."ti,(;.,li'i;:e "'+?

,?ti q jVLt t3i;4t (Dia berkata, 'Khubaib tinggal bersama mereka

sebagai tawanan. Ubaidilalh bin Iyadh mengabarkan kepadalnt, anak

perempuan Al Harits mengabarknn kepadanya, ketika merekn sepakat

membunuhnya, maka dia meminjam pisau cular darinya'.).

Dalam kitab Al Athraf karya Khalaf disebutkan bahwa namanya

adalatr Zainab binti Al Harits. Dia adalah saudara perempuan Uqbah

bin Al Harits yang membunuh Khubaib. Ada pula yang mengatakan

dia adalatr istrinya.

Ubaidilatr bin Iyadh yang disinggung di atas dikomentari Ad-

Dimyathi, "Dia diabaikan oleh mereka yang menulis tentang para

periwayat Shahih Bukhari. "

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa biografinya dikutip Al Mizzi,
dan menurutnya dia seorang tabi'in yang meriwayatkan dari Aisyah
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dan sahabat lainnya. Riwayatnya dinukil Az-Zuhi, Abdullah bin

Utsman bin Khutsaim, dan selain keduanya. Adapun orang yang

mengucapkan kalimat'dikabarkan kepadaku', adalah Az-Zuhi.
Sungguh keliru mereka yang mengatakan bahwa dia adalah Amr bin

Abu Suffan.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Abdullah bin Abi Najih, dia

berkata, ',*,1-iti i:;"ili iUki 
76t ej i *'tlp'u-touV

yN",ytS' /lr'e *,1 M ::- ebp'l:i y LiGr''i1,d. e*
a-;t, (MarUah fmantan budak Hajin bin Abu lhabJ yang telah masuk

Islam bercerita, 'Khubaib di tahan di rumahlal Pada suatu hari aku

menengolcnya dan di tangannya terdapat setangkai anggar seperti

kepala seorang laki-laki. Dia pun memaknn anggur tersebut). lika
riwayat ini akurat, kemungkinanZainab dan Mariyah sama-sama telah

melihat tangkai anggur di tangan Khubaib, dan dia pun memakannya.

Lalu pemilik rumah tempat penahanan Khubaib adalah Mariyah

sedangkan penjaganya adalah Zainab. Hal ini ditempuh untuk

menggabungkan kedua riwayat yang ada.

Mungkin juga Al Harits adalah bapaknya Mariyah dari

persusuan. Dalam riwayat Ibnu Ishaq digunakan kata'juwairiyah'
karena statusnya sebagai budak. Atau mungkin dia mendapatkan

riwayat yang mengatakan namanya adalah Juwariyah.

Adapun kalimat, Wr"#.(untuk mencular bulu kemaluannya),

dalam riwayat lain disebutkan, l-al$. (untuk membersihkan

dirinya), dan yang dimaksud adalah menghilangkan bulu-bulu

disekitar kemaluannya.
t I . . . , 

t'

C, * t'dili :U'6 (Dia berknta, "Aku lalai terhadap anak

kecillat). Az-Ztbair bin Bakkar menyebutkan bahwa anak kecil

tersebut adalah Abu Husain bin Al Harits bin Adi bin Naufal bin Abdi

Manaf. Dia adalah kakeknya Abdullah bin Abdurrahman bin Abi
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Husain Al Makki Al Muhaddits (ahli hadits) yang setingkat dengan

Az-Zuhi.

Dalam riwayat Buraidah bin Sufyan disebutkan , ,:* "6 fa) o€ 2

'As;i$'e;- otir;,lr *ei ,e:ie 'r-jE;tt iiailloA li,FiS (Dia memitiki

anak yang masih kecil. Anak kecil tersebut datang kepada Khubaib,

dia mengambil dan mendudukkannya di atas pangkuannya.

Perempuan itu khawatir jika Khubaib membunuhnya maka dia pun

memohon kepadanya). Abu Al Aswad meriwayatkan dari Urwatr, ii6

4 ;:j ,*,rL r.u.tti 6 :Lj66 rii:, lirr '6Jl'#,j6i 
lr*ll' $.tX;

J)6'r" ;{ rfit.,Jttj u,,'it (Khubaib memegang tangan anak itu dan

berkata, 'Apakah Allah masih memberi kesempatan pada kamu [untuk
menyelamatkannyal ?' Perempuan itu berkata, 'Aku tidak menduga

yang demikian padamu'. Khubaib melemparkan pisau dan berknta,
'Sesungguhnyo aku hanya bergurau'.).

Dalam riwayat Buraidah bin Suffan disebutkan, i;-j.r'r, 'k S

(Sungguh qku tidak akan khianat).Lalu dalam riwayat Ibnu Ishaq dari

Ibnu Abi Najih dan Ashim bin Umar; Mariyah berkata, t * d.'ltt
'o;,:r q 6ri. t*z:tt,Uri ,tfu '#i :i?;.*t :lgat'o:r:z; (Khubaib

berkata padaku ketika tiba saat el<sekusi baginya, 'Kirimlah kepadaku

pisau tajam untuk aku gunakan membersihkan diri'\" Dia berkata,
"Aku memberinya melalui seorang anak kecil dari kaum i/,r."). Ibnu

Hisyam berkata, "Dikatakan bahwa anak kecil tersebut adalatr

putranya sendiri."

Perbedaan versi riwayat ini mungkin dipadukan bahwa Khubaib

meminta pisau cukur dari kedua perempuan itu sekaligus. Lalu pisau

yang diminta diberikan oleh anak salah seorang dari keduanya.

Adapun anak yang dikhawatirkan keselamatarurya, dalam riwayat di

atas disebutkan, "Aku lalai terhadap anak kecilla+ ia merangkak

hingga sampai kepadanya lalu dia mendudukkannya di atas
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pahanya", maka ia adalah anak lain, bukan yang mengantarkan pisau

cukur.

;ru yt - *oi * P',1,y'Uid;-lrlljd (Aku tetah metihatnya

makan setangkai anggur. Padahal saat itu di Makkah tidak ada buah-

buahan). Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Ibnu Abi Najih telah

disebutkan, F:11 lit,P f 'qq :! ectys lsnuggahnya di

tangannya terdapat setanglcai anggur seperti kepala seorang laki-
laki).

ht titi't'o')tlt O€ ti (Itu tidak lain adalah rezeki yang diberikan

Allah kepadanya). Dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan , t-.:r? itt'iit
(Allah memberi rezeki kepada Khubaib). Sementara dalam riwayat

Syu'aib dan Tsabit disebutkan, t::? r.-jlt )r'f Ul i!1 Sjti 1On

berkata, 'Sungguh itu adalah rezeki dari Allah yang diberikannya
kepada Khubaib).

Ibnu Baththal berkata, "Mungkin hal ini dijadikan Allah sebagai
tanda bagi orang-orang kafir dan bukti kebenaran risalah Nabi-Nya."
Dia juga berkata, "Adapun mereka yang mengklaim bahwa kejadian
seperti itu berlangsung diantara kaum muslimin, tidaklah tepat, karena
kaum muslimin telah masuk dalam agama serta meyakini kenabian,
maka untuk tujuan apakah memperlihatkan tanda kepada mereka?

Sekiranya tak ada dalih untuk membenarkan hal itu kecuali perkataan
seorang yang awam, 'Jika tanda-tanda seperti ini bisa terjadi pada
selain nabi, maka bagaimana kita membenarkannya pada seorang
nabi, kalau dikatakan selain nabi telatr mengalaminya, maka
mengingkarinya merupakan upaya menutup pintu menuju
kerusakan'." Sampai dia berkata, "Kecuali kejadian itu bukan
termasuk perkara luar biasa dan tidak merubatr hakikat sesuatu.

Misalnya, Allah memuliakan seseorang dengan mengabulkan doanya
saat dia meminta. Atau hal-hal seperti ini yang tampak padanya
keutaman orang utama dan kemuliaan para wali. Masuk dalam hal ini
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pemeliharan Allah terhadap Ashim sehingga kehormatannya tidak

dapat dicemari para musuhnYa."

Ringkasnya, Ibnu Baththal memilih jalan tengah diantara

mereka yang menetapkan adanya karamah dan yang menafikannya.

Dia mengakui karamah sehubungan dengan hal-hal yang biasa terjadi

pada diri individu-individu tertentu, dan mengingkari karamah yang

mengubah hakikat sesuatu. Tetapi pendapat yang masyhur dikalangan

Ahli Sunnah adalah menetapkan karamah secara mutlak. Hanya

sebagian peneliti, seperti Abu Qasim Al Qusyairi, mengecualikan apa

yang bersifat tantangan dari sebagian para nabi. Dia berkata, "Mereka

tidak akan sampai pada tingkat seperti mengadakan anak tanpa bapak,

atau hal-hal seperti itu.r' Ia adalah madzhab paling moderat dalam

masalah tersebut. Sebab pengabulan doa saat seseorang meminta,

memperbanyak makanan dan air, menyingkap hal-hal tersembunyi

dari pandangan mata, mengabarkan kejadian akan datang, dan yang

seperti itu, sungguh telah banyak terjadi, hingga kejadiannya pada

orang-orang shalih hampir menjadi sesuatu yang lumrah. Maka

perkara luar biasa hanya terbatas pada apa yang dikatakan Al

Qusyairi. Menjadi jelas pula pembatasan pendapat mereka yang

memutlakkan semua mukjizat pada diri seorang nabi yang mungkin

menjadi karamah pada diri seorang wali. Dibalik semua itu,

pandangan yang mengakar dikalangan awam bahwa kejadian luar

biasa telah menunjukkan pelakunya sebagai wali Allah. Tentu saja ini

adalah kekeliruan. Sebab kejadian luar biasa terkadang terjadi pada

seorang penentang kebenaran, seperti tukang sihir, tukang tenung, dan

rahib. Maka mereka yang menjadikannya sebagai tanda wali Allah

harus mengemukakan perbedaan. Lalu perbedaan paling baik yang

mereka sebutkan adalah menguji keadaan mereka yang mengalami

kejadian luar biasa. Apabila dia komitmen dengan perintah-perintah

syar,i dan larangan-larangannya, maka kejadian tersebut menjadi

tanda kewaliannya, jika tidak, maka tidak dapat dijadikan bukti

kewaliannya.
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7:it e yrti? rlJt lxetttca mereka membawanya keluar dari
wilayah haram). Ibnu Ishaq menjelaskan bahwa mereka
mengeluarkannya ke Tan'im.

,t t-

J-bt C.F (Biarkanlah aku mengerjakan shalat). Demikian

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani, yakni menggunakan kata"JJi tanpa tambahan ya' di akhimya Q;*\ S.,r,-rituru riwayat

selainnya menyebutkur, pi. Masing-masing versi ini memiliki

alasan tersendiri. Kemudian dalam riwayat Musa bin uqbah dikatakan
dia shalat dua rakaat dalam masjid di Tan,im.

b\/ (Niscaya aku akan tambah). Dalam riwayat Buraidah bin

Sufoan, #?i J3:r4:" b\ j lttXcaya aku akan tambah dua rakaat yang

lain).

$l'-biFari'n$r 1X"*rdian dia berkata, 'ya Allah, habiskan

mereka.semua"). Dalam riwayat Ibrahim bin sa'ad ditambahkan,
tl3;.'nijht (Bunuhlah mereka terpisah-pisah) dan tit-;i'e f ti
(Jangan sisakan seorang pun diantara mereka). Dalam riwayat
Buraidah bin Suftan disebutkan, U-,, *"V yi t ,iir+U' ,L;+ j,i
W i^l'Ut ,g {flruOrib berkata, ,ya Alah, aku tidak mendapati orang
yang menyampaikan salam kepada Rasul-Mu, maka sampaikanlah
kepadanya ). Dalam riwayat ini disebutkan pula, {},Ar ,b e:)ili,
y,bt f 6* f :\urp'j'U!,16ioltst j:,ai;r 6*i* dia dianikat di
atas kayu maka dia berdoa." periwayat berkata, "seorang laki-laki
menempelkan badannya ke tanah karena takut terhadap doa
Khubaib). Dia berkata, t!i.ri. #5'i $*'n<*;t "*il,r ga Allah, habiskan

mereka semuanya, dan bunuh mereka secara terpisah-pisah).
Periwayat berkata, "Belum berlalu satu tahun sampai tidak tersisa
diantara mereka yang hidup serain laki-laki tersebut yang
menempelkan badannya ke tanah.',

L

FATTIUL BAARI _ 361



E

Ibnu Ishaq menyebutkan dari Muawiyah bin Abu Suffan, dia

berkata, #'rr-t; r-, q l\\i el4'f4;)g* letu

bersama bapaklat, maka dia pun mencampakknnku ke tanah ketida dia

mendengar doa Khubalb). Abu Al Aswad meriwayatkan dari Urwah,
..Diantara mereka yang menghadiri proses hukuman (eksekusi)

tersebut adalah Abu Ihab bin Aziz, Al Akhnas bin Syuraiq, Ubaidah

bin Al Hakam As-Sulami, dan Umayyah bin Utbah bin Hammam."

Dia juga menukil, 'alrb|'fr6 ,{P6 *t y io' ,p d' ;l 'S;;A
U,u'r(Jibril datang kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya,

maka beliau mengabarkan hal itu kepada para saltabatnya). Dalam

riwayat Musa bin Uqbah disebutkan , 'Jt * ht e lt'J?1'ot t*?
,-;;"-:'o;t;s ,4 rj i:r-l.f r L*i ,",.,J.v t^) [$ U.s',513 (Mereka

mengatakan bahwa Rasulullah SAW mengatakan hari itu dalam posisi

duduk, 'Dan keselamatan atasmu wahai Khubaib. Dia dibunuh oleh

laum Quraisy).

,|..ii bl- (Aku tidak peduli). Demikian dinukil kebanyakan

periwayat. Al Kasymihani menukil dengan redaksi, d.tii ',>i lUato

aku tidak peduli). Versi kedua ini lebih sesuai dengan nada sya'ir.

Namun versi pertama juga diperbolehkan, hanya saja memiliki

kekurangan yang dapat disempurnakan dengan memberi tambahan

h.uruf fa'. Dalam riwayat Syu'aib oleh Al Kasymihani disebutkan, 6i

,Jtij bt Vut "i diberi tambatran huruf waw. Sementara selainnya

menukil dengan redaksi d6i'cJt Adapun kalimat, uifi crri eU,:t
(Yang demikian itu pada dzat Allah) akan dijelaskan pada pembahasan

tentang tauhid.

L?i i: )*\1 @nggota tubuh yans tercabik-cabik). Kata

aushal adalatr bentuk jarnak dari kata washl, artinya anggota badan.

Adapun 'asy-syilwu' artinya tubuh, dan terkadang digunakan dengan
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makna 'anggota badan', tetapi yang dimaksud di tempat ini adalah

badan.

Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwah terdapat tambahan

pada sya'ir ini:

P ar a s ekutu b erkumpul dis ekit arht meny atukan,

kabilah-kabilah dengan s egala kelantan.

Lalu di dalamnya disebutkan:

Kepada AUah aku mengadukan keterasingan sesudah

musibahku,

Apa yang disiapknn para sekutu untukku disaat tiba wahu
pembunuhanku.

Ibnu Ishaq menyebutkan sekitar 13 bait. Namun, menurut Ibnu
Hisyam sebagian ulama mengingkari penisbatan bait-bait tersebut
kepada Khubaib.

) uit 71.;j,r i;. rAL glis t Kemuaian Uqbah bin Al Harits

berdiri menghampirinya dan membunuhnya). Masalah ini akan
dijelaskan lebih lanjut pada hadits berikutnya. Dalam riwayat Abu Al
Aswad dari Urwah disebutkan , ij:5U "q'Li, *i 1>Ur yi.rr*i *
C f'++r,i-y-bi Vi o.p=&;ir i'i .i ,iti tartk (i;,J'oi',,-,,1 :iji.u;6'1

-n 
(Ketika mereka meletakkan padanya senjata dan beliou sedang

disalib, mereka menyeru dan bertanya, 'Apaknh engkau ingin
Muhammad di tempatmu?' Dia menjawab, 'Tidak, demi Allah yang

Maha Agurg, alru tidak suka dirilu ditebus dengan satu duri
dikabinya'.).

ry,Y 7o ov t,u.ii :* q :?'ffl. fb iiUi'*ai
):tj.?:i'd.l6.bb gt @eberapa orang Quraisy mengirim utusan kepada

Ashim bin Tsabit agar membawakan kepada mereka sebagian
anggota badannya untuk dikenali. Ashim telah membunuh salah
seorang pembesar mereka pada perang Badar). Barangkali pembesar
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yang dimaksud adalah Uqbah bin Abi Mu'aith. Ashim membunuhnya

dalam tahanan atas perintah Nabi SAW setelah kembali dari Badar.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dan Buraidah bin Suffan disebutkan bahwa

ketika Ashim terbunuh, suku Hudzail bermaksud mengambil

kepalanya untuk dijual kepada Salafah bin Sa'ad bin Syahid, yakni

Ibu daripada Musafi' dan Jallas (dua putra Thalhah Al Abdari)' Ashim

membunuh keduanya pada perang Uhud. Maka ibu mereka bernadzar

jika bisa mendapatkan kepala Ashim niscaya akan minum khamer

pada tengkoraknya. Namun, keinginannya dihalangi oleh tawon.

Kalau riwayat ini akurat, ada kemungkinan kaum Quraisy belum

mengetahui apa yang dialami Hudzail, yakni dihalangi tawon untuk

mendapat kepala Ashim. Maka kaum Quraisy mengirim orang untuk

mengambilnya, atau mereka telah mengetahuinya namun berharap

tawon telah meninggalkannya, dan mereka berhasil mengambilnya.

:A e y,):ty { (Mere*a tidak mampu mengambil tubuhnva

sedikitpun). Dalam riwayat Syu'batr disebutkan, o' t :.,hii'oi riti;'Si

* ,;l (Mereka tidak mampu memotong dagingnya sedikitpun). Abu

Al Aswad meriwayatkan dari Urwah, "e'it e 4 j.U, # hr e,{i

t.-Jut;-bi',Fi'H U$ ,|*nt (Allah mengutus kepada mereka

tawon yang berterbangan di wajah-wajah mereka dan menyengat

mereka. Tawon itu menghalangi mereka untuk memotongnya). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq dari Ashim bin Amr dari Qatadah, dia berkata, i€
';,tb,Ji ,$J kF',r*";ti2)YU-r b( r4p i,rr i;i ?ru i.CG
UV ,i 'rbi; G !.6i a. qfi, rfjr hr 'u;x- ,17 '^Lti. il irr- Qq,tlrt* oin

Tsabit menawarkan perjanjian fiaminanJ kepada Allah agar

fmemeliharanyal tidak disentuh orang musyrik dan tidak menyentuh

orang musyrik selamanya. Umar berlcata setelah sampai kepadanya

berita itu, 'Allah menjaga hamba mulonin sesudah kematiannya

s eb agaimana memeliharanya s aat hidupnya' .).
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Pelaiaran yane dapat diambil:

1. Tawanan diperbolehkan menolak jaminan keamanan dan tidak

menyerah meski harus dibunuh. Namun, hal ini berlaku bila

ingin menempuh yang lebih berat. Adapun jika ingin

mengambil yang mudah maka diperbolehkan menerima jaminan

keamanan. Al Hasan Al Bashri berkata, "Hal itu tidak

mengapa." Namun, Suffan Ats-Tsauri berkata, "Aku tidak

menyrkainya."

Menepati janji dengan kaum musyrikin.

Menghindarkan diri dari membunuh anak-anak mereka.

Bersikap lembut kepada orang yang akan dibunuh.

Penetapan karamah para wali.

Mendoakan kecelakaan bagi kaum musyrikin secara umum.

Melaksanakan shalat saat akan dibunuh.

Menggubah sya'ir dan melantunkannya saat akan dieksekusi.

Bukti kekuatan keyakinan Khubaib dan keteguhannya dalam

agama.

Allah memberikan ujian kepada hamba-Nya yang muslim

dengan apa yang dikehendakinya sebagaimana tertera dalam

ilmu-Nya, untuk memberinya ganjaran pahala, dan jika
Tuhanmu menghendaki niscaya mereka tidak akan

melakukannya.

Dikabulkannya doa seorang muslim dan kemuliaannya saat

hidup dan mati. Disamping itu, masih terdapat faidah-faidah

lain yang dapat diketahui melalui penelaahan yang mendalam.

Hanya saja Allah mengabulkan permohonan Khubaib untuk
memelihara dagingnya dari kaum musyrikin, tetapi tidak
menghalangi mereka membunuhnya, karena Allah hendak

memuliakannya dengan mati syahid. Termasuk karamatr

10.

11.
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Khubaib adalah Allah memlihara jasadnya sehingga tak dapat

dipotong oleh musuhnya.

12. Kebiasaan kaum kafir Quraisy yang mengagungkan tanah

haram dan bulan-bulan haram.

Hadits kedua pada bab ini adalah hadits Jabir tentang orang

yang membunuh Khubaib. Imam Bukhari mengutip hadits ini dair

Abdullah bin Muhammad, dari Suffan, dari Amr. Amr yang dimaksud

adalah Ibnu Dinar.
'zbt- fr'# v;? F ,gir 1o*ng yans membunuh Khubaib

adalah Abu Sirwa'ah). Sa'id bin Manshur menambahkan dari Suffan,

"Namanya adalah Uqbah bin Al Harits." Dalam riwayat Al Ismaili

dari Ibnu Abi Umar, dari Suffan disebutkan dengan memasukkan

perkataan periwayat dalam hadits. Hal ini diselisihi mayoritas ahli

sejarah dan nasab. Mereka berkata, "Abu Sirwa'ah adalah saudara

Uqbah bin Al Harits." Hingga Abu Ahmad Al Askari berkata,

"Barangsiapa mengklaim keduanya adalah satu orang, maka dia telatr

keliru."

Ibnu Ishaq menyebutkan melalui sanad yang shahih dart Uqbah

bin Al Harits, dia berkata , 6J "6j ,Ui'U'-fu| * il (} 'Ci Si r;

'dii ;b etiib j y4v: eu. i?t j n:.eW {y't't;i|€;ryr'i;j
(Bukan alat yang membunuh Khubaib karena alat masih sangat kecil

untuk urusan itu. Akan tetapi Abu Maisarah Al Abdari mengambil

tombak dan meletakkan ditanganlcu. Kemudian dia memegang

tanganht dan tombak lalu menusukkan Khubaib dengan tombak itu

hingga membunuhnya).

^L1'qL *i * \t,* dt * ;,lu & ?nr ui, it V
ot;ti b #,r i :g';i e",it it'A iA i;a
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';; C\,t1\t( ttl" !t, :7'r;st'Sw ;t; ) e i, I *tnjt G.ri ,'irtt" ,lt-. y\t ;*'4 \;v €J:':r;l
,orAtix.;tlsr,;tdt:* g,t;n # *i *ht.',*
'';i,o rJt * Ui U;|Se't, l-at'* iG .* tk c't

i|Vti li y',j,1 'iu vi,l4, ,. Ltr'y'ri ri'st
4088. Dari Anas RA, dia berkata, "Nabi SAW mengutus 70 laki-

laki yang disebut sebagai para penghafal Al Qur'an. Mereka dihadang

dua komunitas bani Sulaim; Ri'l dan Dzakwan, dekat sumur yang

biasa disebut sumur Ma'unah. Mereka berkata, 'Demi Allah, bukan

kamu yang kami inginkan, hanya saja kami sedang lewat untuk

menunaikan kepentingan Nabi SAW'. Kaum itu membunuh mereka.

Maka Nabi SAW memohon kecelakaan bagi kaum tersebut selama

sebulan pada shalat Subuh. Itulah awal mula qunut. Sebelumnya kami

tidak pernah qunut." Abdul Azizberkata, "Seorang laki-laki bertanya

kepada Anas tentang qunut; apakatr sesudah ruku' atau sesudah selesai

membaca [surah]? Dia berkata, 'Tidak, ba]rkan sesudah selesai

membaca'."

?ut .* it Jy, * iJv fi *
q)t},+i ,b ;:-(-

4089. Dari Anas, dia berkata, "Rasulullah SAW meiaicukan

qunut satu bulan sesudah ruku', memohon kecelakaan bagi komunitas

Arab."

'itj").,i.:t'-Gj orfi'r:vorLi & hr ',f'!.6 / ,fi'*
. .' ,: or.'.1: rt. :. .1.. ,

i'q,*'r'i1lfi? se p * ) * \t'A er'J v, t rbt
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i iG:t, )6r., o r:hLJ- rrits,*,t;: qit)t'# k 1;\t
hr }* d, * ff:ti^;s'irrl'tr7 frt;s .- P!
,*:;ir +ii,.,?i ;c *2r € ri-r:,a.'di *t y
i,Cr; e.lt",;iiu .ot1.i.:G1 otfit h,*
i;tt V:, .ea3?, e'qj,1:r r* (t a'j e t#. ,g:, ,t:1'01

e(Pe *'r+'b, e lt',i'of it,t:,c;;*
ot;i, F: i 7/t:gf i,,,?( .* rL,r.#tt:v;

e . s z .,i.a, c., tct ..ia. :'.,. '..^ | la, t.
,t' J:l-, u;J> gi A JJ-; LJJ> -* >l) .01=-.J q) W)
Jr.p tr:; ; tls ,u\t i'4t:ry:fLi ""Jt $^- 6;t3

,i:;; (Y
4090. Dari Anas bin Malik RA, "Sesungguhnya suku Ri'I,

Dzakwan, Ushayyah, dan bani Lihyan, meminta bala bantuan kepada

Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh, maka beliau memberi

bantuan kepada mereka 70 orang dari kaum Anshar, dan kami
menamai mereka para penghafal Al Qur'an pada zanan itu. Mereka
mengumpulkan kayu bakar disiang hari dan shalat.dimalam hari.

Hingga ketika sampai di sumur Ma'unah, kaum-kaum itu membunuh

dan mengkhianati mereka. Berita ini sampai kepada Nabi SAW, maka

beliau melakukan qunut satu bulan pada shalat Subuh memohon

kecelakaan bagi beberapa komunitas Arab, yaitu Ri'I, Dzakwan,

Ushayyah, dan bani Lihyan." Anas berkata, "Kami membaca Al
Qur'an berkenaan dengan mereka, kemudian yang demikian itu
diangkat (dihapus); Sampaikan tentang kami kepada kaum kami,

sesungguhnya kami telah bertemu Tuhan knmi, maka Dia ridha
kepada kami dan membuat kami ridha. " Dari Qatadah, Anas bin
Malik menceritakan kepadanya, "Nabi SAW melakukan qunut satu
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bulan pada shalat Subuh, memohon kecelakaan bagi beberapa

komunitas Arab, yaitu Ri'I, Dzakwan, Ushayyah, dan bani Lihyan'"

Khalifah menambahkan, "Ibnu Zurai' menceritakna kepada

kami, Sa'id menceritakan kepada kami dari Qatadah, Anas

menceritakan kepada kami, mereka yang berjumlah 70 orang itu

berasal dari kaum Anshar, dibunuh dekat sumur Ma'unah. Qur'an:
Kitab dan sepertinya

JJ o;tLi ,i i- :Js'aL,u €j i :t * ; ac:-t r
,*) orr rVt.,,ry e -* ?\ Li- ti',;. * : e ?'t

*i Uik',i6 )t:"; ?r'; b,;p';rG qF
/\tw *\urilt'rf ;*frp ofi')i ,r:'ir'"bf ,*,Jiar

i,-. frt ;:u? ii :lw o>a ?l i € aG * j?,
rt; *i' y| /+ .v -t:* ,q4 ,ri; :" i q :?;t

,F qi 6r? :Js ?* d. ,4 ,trr: L';i Ur'u't # ?i ;f
o, J'it,i* .Ettbi ei,l.*'olr ;&,r pI LyJ&J

Jytr;'ri:, ,:r#:e- ,f;.* \&j gt\t & yt );r ^sc 
'*i

'ii ,ilrr"rri ;L i:;;i itu Ju ,1,';b, y iiuu S*,
ok,?\t 

" 
"r# t* &')t'6,i,al5Jr'*r, L'y, ;i ?nr

t-!t A i tiy ,*:":t i:,, ots '"i ,lL ?tt l;G ,ft ri, €
Ltk'e-):"# er *\t .A'olr au 41va)?1 6',fj
\t ,u'i;r;hr |a;rlt'#: op,*1 orft, *: *

&j*
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4091. Dari Ishaq bin Abdullah bin Abi Thalhah, dia berkata"

Anas menceritakan kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW mengutus

pamannya 
-saudara 

laki-laki Ummu Sulaim- diantara 70 orang

penunggang. Adapun pemimpin kaum musyrikin adalah Amir bin

Ath-Thufail memberi pilihan tiga hal. Dia berkata; bagimu penduduk

Sahal dan untukku penduduk Madar, atau aku menjadi khalifah

bagimu, atau aku memerangimu dengan mengerahkan penduduk

Ghathafan sebanyak seribu dan seribu. Amir ditikam di rumah Ummu

Fulan. Dia berkata, 'Penyakit seperti penyakit unta. Di rumah seorang

wanita dari keluarga bani fulan. Datangkan kudaku kepadaku'. Maka

dia meninggal di atas kudanya. Haram (saudara ummu Sulaim)

berangkat -dan 
dia seorang yang pincang- bersama seorang laki-

laki dari bani fulan. Dia berkata, 'Hendaklah kalian berada pada posisi

yang dekat hingga aku datang kepada mereka. Jika mereka tunduk

padaku maka jadilah kamu. Adapun bila mereka membunuhku maka

datangi satrabat-sahabat kamu'. Dia berkata, 'Apakah kalian memberi

jaminan keamanan kepadaku menyampaikan risalah Rasulullatr

SAW?' Maka dia bercerita kepada mereka. Lalu mereka memberi

isyarat kepada seorang laki-laki. Laki-laki itu datang dari belakangnya

dan menikamnya. Hammam berkata, 'Aku kira dia menusuknya

dengan tombak hingga tembus'. Dia berkata, 'Allah Maha Besar, aku

telah beruntung demi Tuhan Ka'bah'. Laki-laki itu bergabung dan

mereka dibunuh semuanya selain yang pincang diatas'gunung. Maka

Allah menurunkan kepada kami dan kemudian termasuk yang dihapus

(mansukh),'sesungguhnya kami telah bertemu Tuhan kami dan Dia

ridha kepada lcami dan membuat kami ridha'. Nabi SAW memohon

kecelakaan atas mereka selama 30 Subuh. Bagi suku Ri'I, Dzalorah,

bani Lihyan, dan Ushayyah, yang telah durhaka kepada Allah dan

Rasul-Nya.
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i--bi":r-, eU6; ;f e-- ft fi I l' * i dA f
rtuu i6 trll ; ?'i -i. ;rs's- od ; tG'p tX ,irrl

4092. Dari Tsumamah bin Abdullah bin Anas, sesungguhnya dia

mendengar Anas bin Malik R.A berkata, "ketika haram bin Milhan

ditikam -dia adalah pamannya-pada peristiwa sumur Ma'unah, dia

melakukan terhadap darah seperti ini, lalu memercikkan ke wajah dan

kepalanya, kemudian berkata, 'Aku telah menang demi Tuhan

Ka'bah'."

Keteransan Hadits:

Hadits ketiga adalatr awal hadits sumur Ma'unah yang

semuanya dinukil dari Anas.

ya.)*'t'* Pt yXr' .,,; Ut*. (Nabi SAW mengirim

70 laki-laki untuk suatu keperluan). Qatadah menjelaskan keperluan

yang dimaksud 
-seperti 

yang akan- dengan perkataannya, )t-i, rJf

l, '"ili 4'*|iu6\:.c ,rb *t f il' ,p ltl?3gL;Lt e'tt
(Sesungguhnya Ri'l dan selain mereka minta bala bantuan kepada
Rasulullah SAW untuk menghadapi musuh. Makn beliau memberi
mereka bala bantuan berupa 70 orang dari kaum Anshar). Pada
pembahasan tentang jihad disebutkan dari jalur lain dari Sa'id, dari

Qatadalr, dengan lafazh, 'r:"li'o$ii 
$1'osl Pt yil' .,l.; olt'tti

ef ,F i\k;J,;ti t-&l # t*,i o#,ir (Sesungguhnya Nabi sAIr
didatangi sulru Ri'l, Dzalcwan, Ushayyah, dan bani Lihyan. Mereka
mengalru telah masuk Islam dan minta bala bantuan kepada beliau
menghadapi knum merekn). Keterangan ini membantah mereka yang

menilai riwayat Qatadah keliru, dan mengatakan kaum tersebut tidak
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minta bala bantuan dari Rasulullah SAW, bahkan yang meminta bala

bantuan adalah Amir bin Ath-Thufail.

Tidak ada halangan jika mereka minta bala bantuan kepada

Rasulullah SAW secara lahiriah, tetapi mereka bermaksud

mengkhianatinya. Mungkin juga bala bantuan yang diminta kaum ini
bukan yang diminta Amir bin Thufail. Meskipun semuanya berasal

dari bani Sulaim. Dalam riwayat Ashim dari Anas di akhir bab

disebutkan, 'W.6-*5t q /6 S1f,t71 Uo Pi !o n' 4* ,;t'ot
W *t * tnt e lt J:h',yJ (Sesungguhnya Nabi SAW mengutus

beberapa orang kepada kaum musyrikin yang memiliki perjanjian
dengan Nabi SAIV).

Kemungkinan permintaanbala bantuan bukan untuk memerangi

musuh, tetapi untuk menyeru kepada Islam. Hal ini dijelaskan Ibnu
Ishaq; Bapakku menceritakan kepadaku dari Al Mughirah bin
Abdurrahman dan selainnya, dia berkata, "Abu Bara' Amir bin Malik
yang terkenal pandai bersilat lidah, datang kepada Rasulullah SAW.
Beliau menawarkan Islam namun dia tidak menerima dan tidak pula

menjauh. Dia berkata, 'Wahai Muhammad, sekiranya engkau

mengirim beberapa laki-laki dari kaummu kepada penduduk Najed.

Aku harap mereka menyambut ajakanmu dan aku memberi jaminan

keamanan atas mereka'. Beliau mengirim Al Mundzir bin Amr dalam

kelompok yang be{umlah 40 laki-laki, diantaranya Al Harits bin Ash-

Shamah, Haram bin Milhan, Rafi'bin Budail bin Warqa', Urwah bin
Asma', Amir bin Fuhairatr, dan kaum muslimin yang terbaik lainnya."

Kisah ini diriwayatkan Musa bin Uqbah, dari Ibnu Syihab, dari

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik, dan sejumlah ahli
ilmu, tanpa menyebutkan nama-nama di atas. Ath-Thabari menukil
dengan sanad yang maushul dai Ath-Thabari, melalui jalur lain, dari

Ibnu Syihab, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari Ka'ab. Dinukil juga

dengan sanad yangmaushul oleh Ibnu A'idz, dari hadits Ibnu Abbas,

tetapi sanad-nya lemah. Imam Muslim meriwayatkannya dari

Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas, secara ringkas, tanpa
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menyebutkan Abu Bara'. Bahkan dia hanya mengatakan,

(S es un gguhny a s ekelomp ok manusi a).

Versi ini mungkin dipadukan dengan riwayat dalam kitab

Shahih dengan mengatakan; 40 orang adalah para pemuka, sedangkan

sisanya hanyalah pengikut. Namun, mereka yang mengatakan jumlah

mereka hanya 30 orang adalah tidak benar. Imam Bukhari

menyebutkan dalam riwayat mursal Urwah bahwa Amir bin Ath-
Thufail menahan Amr bin Umayyah pada peristiwa sumur Ma'unah.

Riwayat ini menjadi pendukung riwayat mursal Ibnu Ishaq.

if t'{ij'-j (Mereka dikatakan Al Qurra'). Qatadah

menjelaskan dalam riwayatnya bahwa mereka biasa mencari kayu

bakar di siang hari dan shalat di malam hari. Lalu dalam riwayat

Tsabit disebutkan, /J.Uu, ii;jir o;tuS":r'fl ?U, :o::pi
,t'tJ;A:t (Hasilnya mereka gunakan membeli makanan untuk ahli

shuffah. Di malam hari, mereka saling mengajar Al Qur'an dan

mempelajarinya).

0+ & 'P" 
(Mereka dihadang dua komunitas). Maksudnya,

kelompok bani Sulaim. Adapun keterangan dalam riwayat Qatadah
disebutkan, 0 J. dJ'ai*li or:t-f I 1 * I Lt (Sesungguhnya Ri' l,

Dzakwan, Ushayyah, dan bani Lihyan), maka penyebutan bani Lihyan
di tempat ini tidak benar. Karena bani Lihyan adalan pelaku pada

kisah Khubaib pada perang Raji' yang berlangsung sebelum peristiwa
ini.

qtt'#,C -r,t:,il LL iie c;. *t y h' ,r,; rlr ir( ,;tt
(Dari Anas bahwa Nabi SAW mengirim pamannya, saudara lakiJaki
Ummu Sulaim, pada 70 penunggang hewan). Pada riwayat ini
disebutkan bahwa namanya adalah Haram. Demikian juga dalam
riwayat Tsumamah dari Anas yang sesudahnya. Pada riwayat lain
yang disebutkan berikutnya dari Tsumamah dari Anas, i.it;'Ub t:J

r 'rU 0!
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'ig Owlt Ory (Ketika Haram bin Mihram ditikam, dan dia adalah

pamannya). Cukup mengherankan sikap Al Karmani yang

membolehkan kembalinya kata ganti pada kata'?amannya" kepada

Nabi SAW. Dia berkata, "Haram adalah paman Nabi SAW dari

persusuan, dan bisa juga pamannya dari nasab'"

.y 
3Ui: Lli ny 'fti ery (Kami membaca Al Qur'an tentans

mereka, kemudian yang demikian itu diangkat). Maksudnya, peristiwa

mereka disebutkan dalam A1 Qur'an dan mereka membacanya.

Kemudian ayat tersebut dihapus dari Al Qur'T (mansukh). Dalam

riwayat yang lalu disebutkan,'{:'fi.'*) { (Kemuatan diangknt

sesudah itu). Ahmad meriwayatkan dari Ghundar dari syu'bah , 'e-J"i

-.JJJ.: (Kemudian dihapus [mansukhJ setelah itu).

'+'stj (Khalifah menambahkan). Dia adalah Ibnu Khayyath,

salah seorang guru Imam Bukhari.

a:tiJ J.(S $j 1}ur'an : kitab, dan sepertinya)- Yakni seperti

riwayat Abdul A'labin Hammad, dari Yazid binZutai''

#}ilt',;. fG i$ t-tit'1 t orliledapun pemimpin knum

* rrr*n adalah A'mir bin'Ath-Thufa'ir. Yakni Ibnu Malik bin Ja'far

bin Kilab. Dia adalah putra saudara Abu Bara' Amir bin Malik.

ft lUemberi pitihan). Yakni memberi pilihan kepada Nabi

SAW. Al Baihaqi menjelaskan dalam krt^b Ad-Dala'il dari riwayat

utsman bin Sa'id, dari Musa bin Ismail (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini), )r-e; ?X ;. llPl'i Jui Pt to &' ,t* d' ;i osi

(Dia datang kepada Nabi sAW dan berkata padanya, 'Alu memberi

pilihan kepadamu tiga perkara") lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Dalam sebagian naskah disebutkan 'khuyyira' (diberi pilihan)'

Namun, versi ini dinilai salah oleh Ibnu Qurqul'
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.;.jJlt tli (S"rit" dan seribu). Dalam riwayat Utsman bin Sa'id
',

disebutkan, *ttslb lii Pi cilL. $eribu laki'laki berambut pirang dan

seribu wanita berambut pirang).

$ir a:r-id i:J grnyakit seperti penyakit unta). Ia dibaca

'dhammah' dengan arti aku ditimpa penyakit seperti penyakit unta.

Ghuddah adalah diantara wabah yang biasa meyerang unta.

dr)t-i Si 7 a?}t i e (Di rumah seorang wanita dari keluarga

bani fulan). Ath-Thabarani menjelaskan dari hadits Sahal bin Sa'ad,

dia berkata, Jfu )1''.1iiyr lseorang wanita dari keluarga Salul).

Dijelaskan pula kedatangan Amir bin Ath-Thufail kepada Nabi SAW

dan dia berkata kepada beliau SAW, ,ryl, gli'hi l\'O\y\ gt 
"

akan memerangimu dengan seribu laki-laki berambut pirang dan

seribu wanita berambut pirang). Nabi SAW mengirim para pelaku

peristiwa sumur Ma'unah setelatr Amir kembali. Lalu dia
mengkhianati mereka dan melanggar jaminan keamanan pamannya,

Abu Bara'. Maka Nabi SAW mendoakan kebinasaan atasnya, |JU'
f* oylt (Ya Allah cegahlah [kejahatanJ Amir terhadapku). Setelah

itu, Amir datang ke rumah seroang wanita dari bani Salul.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Salul adalah seorang wanita, dia
putri Dzuhl bin Syaiban. Suaminya Murrah bin Sha'sha'ah, saudara

Amir bin Sha'sha' ah. Anak-anaknya dinisbatkan kepadanya.

L;t ,Ft'$t #if ;iit7'6a:a ryaram-saudara taki-taki

Ummu Sulaim berangkat, dan dia adalah orang yang pincang).
Demikian disebutkan di tempat ini bahwa ia adalah sifat bagi Haram.
Tetapi sebenamya tidak demikian, bahkan yang pincang adalah laki-
laki lain. Dalam riwayat Utsman bin Sa'ad disebutkan, ?r;'dhJLI
:-t ,f 1 e*t * lrq,ti (Haram berangkat bersama dua laki-laki

dan ia pincang dari bani fulan). Tampaknya, penyalin naskah keliru
dengan mendahulukan huruf wawu (dan) sebelum kata huwa (dia).

FATHUL BAARI - 375



Padahal sebenarnya kalimat tersebut adalah, t;1 ht'$?t;',;J&i;'6
(Haram berangknt; dia dan seorang laki-laki pincang). Adapun nama

laki-laki yang pincang, adalah Ka'ab bin Zaid, dia berasal dari bani

Dinar bin An-Najjar. Sedangkan laki-laki yang satunya, bernama Al
Mundzir bin Muhammad bin Uqbah bin Uhaihah bin Al Jallah Al
Khazraji. Nama keduanya disebutkan Ibnu Hisyam- dalam kitab

Ziyadat As-Sirah. Pada sebagian naskah disebutkan,t?l &:: $ (oia

dan seorang laki-laki pincang). Versi inilah yang benar.

# eli'o$ Oi*" mereka tunduk padalat makn iadilah kamu).

Demikian tercantum dalam riwayat ini tanpa penjelasan lebih lanjut.

Dalam riwayat Utsman bin Sa'id disebutkan, ri-3 C g, 'ori Vit"
merelrn tunduk padaku maka jadilah kamu demikian). Barangkali kata

i? ldemtkian) berasal dari periwayat.

Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur

Ubaidiltatr bin ZaidAl Muqri, dari Hammr*, r+ q-j'"& n$t oy

(Jilra mereka tunduk padalru makn iadilah kamu deknt dariku). Maka

riwayat ini diberi penjelasan secara lengkap.

'$:*l- SSri lOia bercerita kepada mereka). Dalam riwayat Ath-

Thabari, dari jalur Ikrimatr, dari Ammar, dari Ishaq bin Abi Thalhah,

sehubungan dengan kisah ini disebutkan, afth i,Yt U'i,:ulitf t*
f ,1 ht a* '97:t3 !u,t*} 'iqt';rt * nt 4b lt'S'*''ii
firi '.i3r 4* ,? * it;"t gi#, (Haram ketuar dan

berlrata, 'Wahai penduduk sumur Ma'unah, alu adalah utusan

Rasulullah SAW kepada knlian, berimanlah kalian kepada Allah dan

Rasul-Nya'. Seorang laki-laki mendatanginya dari arah belakang

rumah sambil membawa tombak, lalu menusukknn pada sisi badannya

hingga keluar dari sisi lainnya).

'r:thi 
^i^t'0.'otsil hi jlti\L (Mereka memberi isyarat kepada

seorang laki-laki. Lalu laki-laki itu datang dari belakangnya dan
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menikamnya). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan

tentang nama laki-laki yang dimaksud. Dalam kitab Strah karya Ibnu

Ishaq terdapat keterangan yang memberi asumsi bahwa dia adalah

Amir bin Ath-Thufail. Dia berkata, "Mereka mengutus Haram bin
Milhan membawa surat Rasulullah kepada Amir bin Ath-Thufail.
Ketika dia mendatanginya, dia tidak melihat surat tersebut, hingga

berlaku tidak sopan dan membunuh Haram." Akan tetapi dalam

riwayat Ath-Thabarani dari jalur Tsabit, dari Anas, bahwa orang yang

membunuh Haram bin Milhan dikemudian hari memeluk Islam.

Sementara Amir bin Ath-Thufail meninggal dalam keadaan kafir,
seperti tercantum pada bab di atas.

Mengenai keterangan Al Mustaghfiri dalam kitab Ash-Shahabah

dari jalur Al Qasim, dari Abu Umamah, dari Amir bin Ath-Thufail,
balrwa dia berkata , *ti it'i.i;. ,tl to U :,)a ,7t$.e)l\: !, l?j U

';*rii'crJt $g irr q ,i";"'ry,i';iJ' (Wahai Rasulullah, bekali alat

dengan beberapa kalimat." Beliau bersabda, "Wahai Amir, sebarkan
salam, berilah makan, dan malulah kepada Allah, jika engkau berbuat
buruk makn berbuat baiklah.). Sesungguhnya yang dimaksud adalah

Amir bin Ath-Thufail Al Aslami. Oleh karena itu, Al Mustaghfiri
melakukan kekeliruan karena menyebutkan hadits ini dalam biografi
Amir bin Ath-Thufail bin Malik bin Ja'far. Padahal ia berkenaan
dengan Amir bin Ath-Thufail Al Aslami.

Al Baghawi menyebutkan pada biografi Abu Bara' Amir bin
Malik Al Amiri, dari jalur Abdullah bin Buraidah Al Aslami, dia
berkata, "Pamanku Amir bin Ath-Thufail menceritakan kepadaku."
Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Dari sini diketahui bahwa Amir
bin Ath-Thufail yang tergolong sahabat berasal dari suku Aslam.
Hanya saja namanya dan nama bapaknya sama dengan Amir bin Ath-
Thufail Al Amiri. Maka inilah yang menjadi sebab kekeliruan.

;i8 t# h)t ry, t'r ;iui,j;1?rt:)ri loia berkata,

"Allah Maha Besar, alcu telah beruntung demi Tuhan Ka'bah." Laki-
laki itu bergabung dan mereka dibunuh semuanya). Timbul
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kemusykilan sehubungan dengan kalimat ,raki-raki itu bergabung,
dalam redaksi kalimat ini. Dikatakan, kemungkinan .laki-laki, 

yang
dimaksud adalah orang yang mendampingi Haram. Artinya, dalam
kalimat itu terdapat bugran yang sengaja tidak disebutkan secara
redaksional, dimana seharusnya adalatr; Laki-raki itu bergabung
dengan kaum muslimin.

Mungkin juga yang dimaksud adaratr pembunuh Haram. Jika
demikian, maka maknanya adarah; Dia menikam Haram dan berkata,"Aku telah beruntung demi ruhan Ka'bah." Lalu laki-raki musyrik
yang menikam tersebut bergabung dengan kaum musyrikin. Mereka
pun bersatu menyerang kaum musrimin hingga membunuh semuanya.

Kemungkinan lain, kata ,lafuiqa, (bergabung) dibaca ,luhiqa,
(digabung atau ditemui), sementara kata .laki_l;i,, yakni Haram.
Maksudnya, Haram ditemui kematiannya. Atau .raki-laki, 

tersebut
adalah kawannya, yakni mereka tidak membiarkannya kembari kepadakaum muslimin, bahkan mereka menyusurnya dan membunuhnya
serta membunuh kawan_kawannya.

Mungkin juga kata ,ar_rajul, (aki_laki) dibaca ,ar_rajl, 
yang

merupakan bentuk jamak dari kata 'ar-rajur,. Maknanya adarah orangyang menikam Haram bergabung dengan kaumnya yang terdiri darisejumlah laki-laki dan Amir bin Ath-Thufail minta bantuan darimereka' sedangkan maksud 'ar-raj| adarah kapm musrimin
penghapal Al eur'an. Lalu mereka dibunuh semuanya. penafsiran inijauh lebih tepat dibanding penafsiran lainny4 dengan catatan iwayat
yang menyebutkan kata, ar_rajl, terbukti aturat.

ft ,rltd o,i g?\t't'i? ryi,i6 lueretra dibunuh semuanya

ylan Al A'roj yang berada di puncak gunung). Daram riwayat Hafsh
bin umar, dari Hamm{n, Ra$a pemba}rasan tentang jihad disebutkan,'yAt 

* eli >v;\1nli1ai'1ir"* itu memerangi meretra rcecuari

:eorang laki-laki pincang yang naik ke atas gunung). Hammamberkata, "Dan satu laki-raki rain bersamanya.,, Ar Ismaili

378 _ FATIIUL BAARI



meriwayatkan dari jalur ini, yar /1, ,-t, ttrs, ;;\i 7 U.r;lt trU
(sahabat-sahabatnya diperangi selain taki-laki pincang di atas
puncak gunung).

i#t it{ j &emuaran turmasuk yang dihapus [mansukhJ).
Maksudnya dihapus bacaanny4 dan tak ada lagi hukum keharaman Al
Qur'an, seperti keharamannya disentuh orang yang junub, dan
lainnya.

tg o'f, (Dia adalah pamannya). yakni pamannya Anas.

v-31; fJ! Sri 1OU melalailran terhadap darah seperti ini).Ini
merupakan penggunam kata qaala (berkata) dalam arti perbuatan.
Lalu pada kalimat selanjutnya ditafsirkan bahwa dia memercikkan
darah.

a-Siltqtic{-j Util bentntung demi Tuhan Ka,bah).

Maksudny4 mendapatkan mati syahid.

A*i y\t J* ,4taibr 'Uu 
ti,; h' $:)-^.$.G a

J;r6-:Jw ei:'; Ju',as\i ^lLbtf g:iit ,f.f
;L,iA pt ybt * At Jyt ot{i t;ts oi'i- oi {gt it
+hr j- lt Ji;ifi .f I i:*au,Uu u; i\\
Ct,,f I ,rut' .E* u Li( :Jui ir,s C* ei -t;'pi
i;; I :Jui rg:'it €. ,).'t;f i lf; -pi ,Jk ,Ga.t d
J;rt-:Jv .a;Ar,*, yb, Jb'*:ttSw .a|2r ,?tr

*\t ,k dt .bLii ,gr:A1$f;rLi * i 9,i6 €y !,
itit ,cst 6r & Aau ,qi -ia'"ar er- t:.ir-r*1 *t
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?;. '" i ,Ptl I' f.6*i:;t|'yG o(i cesG.lt3:s

)'G|)]1|*. rK4 f or\,us', ,w\."x.G ,-i
.:G')t iLi ".!&* Z';"'"J ,ry\A:*'ry.j ;&
i:;i,;rG',ry 4g'6f *:.V.t1i1; e? e?at
d G;v?t; U luiv :Jv iLlt sri t', t; f,t;

e?U l:b +rr i* Vr q,st;\&'+i ti, :ti.,
l..t.rti o,6,, o'. oltrl.ot c . ,,c,. l. ctc.

ca,t. o1; ,# t)-dl 4. *t-e-,,\ ,J. o)-P e.:"" Wt) ,€
,, .0, . , t c / ,. , .ct/.tr!!,f )f u)yt

4093. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Abu Bakar minta izin
kepada Nabi SAW untuk keluar saat gangguan semakin berat

menimpanya. Beliau bersabda kepadanya, 'Tetaplah di tempatmu'.

Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah engkau berharap diberi izin?'
Maka Rasulullah SAW bersabda, 'Sesungguhnya aku mengharapknn

hal itu'." Aisyah berkata, "Abu Bakar pun menunggunya. Pada suatu

hari, Rasulullah datang kepadanya pada waktu Zhuhur, beliau berseru

lalu berkata, 'Keluarkan siapa yang ada padamu'. Abu Bakar berkata,

'Sesungguhnya keduanya hanyalah putriku'. Nabi SAW bersabda,

'Apakah engkau merasal<an bahwa alat telah diberi izin untuk

keluar?' Dia berkata, 'Wahai Rasulullah, memenani?' Dia berkata,

'Wahai Rasulullah, aku memiliki dua unta, aku telah menyiapkannya
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untuk keluar'. Dia memberikan salah satunya kepada Nabi SAW

-yakni Al Jad'a'- dan keduanya pun (berangkat) sambil
menunggang hewan itu. Mereka berangkat hingga sampai ke goa yang
terdapat di gunung Tsaur dan keduanya bersembunyi di dalamnya.
Amir bin Fuhairah, budak milik Abdullah bin Ath-Thufail bin
Sakhbarah (saudara laki-laki Aisyatr dari ibunya), dan Abu Bakar
memiliki kambing pinjaman, maka dia membawanya berangkat di
waktu sore dan pagi, dan disaat subuh dia mendatangi keduanya saat

masih gelap, lalu dia menggembalakan kambing-kambingnya di
tempat penggembalaan tanpa ada seorang pun di antara para
penggembala yang curiga. Ketika keduanya keluar, dia keluar bersama
keduanya sambil mengikuti, hingga keduanya sampai di Madinah.
Amir bin Fuhairah terbunuh pada peristiwa sumur Ma'unah.

Dari Abu Usamah dia berkata, Hisyam bin Urwah berkata,
bapakku mengabarkan kepadaku, dia berkata, "Ketika orang-orang di
sumur Ma'unah dibunuh dan Amr bin Umalyah Adh-Dhamri
ditawan, maka Amir bin Ath-Thufail berkata kepadanya, 'siapakah
ini?' Sambil menunjuk seseorang yang terbunuh. Amr bin Umayyah
berkata kepadanya, 'Ini adalah Amir bin Fuhairah'. Dia berkata,
'Sungguh aku melihatnya setelah dibunuh diangkat ke langit hingga
aku melihat ke langit antara dia dengan bumi, lalu diturunkan'. Berita
mereka sampai kepada Nabi SAW. Beliau pun mengabarkan berita
kematian mereka seraya bersabda,'sesungguhnya sahabat-sahabat
lralian telah terbunuh. Mereka meminta kepada Tuhan mereka dengan
mengatakan; Wahai Tuhan kami, sampaikan berita lami kepada
saudara-saudara knmi, tentang apa yang membuat kami ridha pada-
Mu, dan Engkau ridha pada kami. Maka Allah mengabarkan berita
mereka'. Diantara mereka yang terbunuh pada hari itu adalah Ur-wah
bin Asma' bin Ash-Shalt. Maka Urwah ptrn diberi nama seperti
namanya. Begitu juga Mundzir bin Amir yang kemudian diberikan
sebagai nama bagi Mundzir."
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')t -*. *i y\t .* Ut * :Ju ib?nt ,g., ,:t *
t1 t.. 1, o . . 'a. , t, t-.. '-,.o'.d-rt) ut .>aL oi"o :JA: Jtr{s') &t & il-tit

4094. Dari Abu Mijlaz, dari Anas RA, dia berkata, 'Nabi SAW
melakukan qunut sesudah ruku' selama satu bulan memohon
kecelakaan bagi suku fu'l dan Dzakwan. Beliau bersabda, 'Ushayyah

telah berbuat mal<siat kepada Allah dan Rasul-Nya'."

tli rlt ,p *i * i' ,,r; 'ott c; ,J6 !! / fi ,r
ot-3\Ft,* f:i-f Lt:b|-y?rA *i;.>i si
?'t SiJ ,-t i6 *j y ht e ;;:rr?xt",*;'^i"Lt
ct; trtl ; i*|,+ rlt,r, *i y \t & q. J6

'&v;;e',ri'l{q"* ,o';tp ,+* ,*
4095. Dari Anas bin Malik, dia berkata, "Nabi SAW memohon

kecelakaan bagi mereka yang membunuh para sahabat di sumur
Ma'unah selama tiga puluh subuh, ketika beliau mendoakan
kecelakaan bagi suku Ri'I, Lihyan, dan Ushayyah yang berbuat
maksiat kepada Allah dan Rasul-Nya." Anas berkata, "Allah
menurunkan ayat Al Qur'an kepada Nabi-Nya SAW sehubungan
dengan mereka yang terbunuh di sumur Ma'unah, hingga kemudian
ayat ini dihapus (mansukh); sampaiknn kepada kaum kami, sungguh
knmi telah bertemu Tuhan knmi, Dia ridha kepada kami dan kami pun
telah ridha kepada-Nya. "

:Pt r; &?ur uy, !,c;.';i';:L :Jv J?\t fc c
13 :J- i r;:rx. ,i yi'St .t? ok i$" .g i,Sw :frt e
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i. i Ct ,+'s :Js .itrz.'.i'afr e g?i 6, o$ ,'.);
| :t'6 ok ft t:ti ff;t ,; *j *ir, j, $ ,Si,
h'#r ,;)*":t q q5 A1a; or,* , litjt'# juJ-

'&tk'ui',o'*;Li,Ww*:)*e ?rt * y, );,
?nr ;-; :t Jir'*fri ,W *: ^l; ht .* ir J:-,t G.:

'#*+tbLr4; ---,t*
4096. Dari Ashim Al Ahwal, dia berkat4 err{ku bertanya kepada

Anas bin Malik RA tentang qunut pada shalat, dia menjawab, .ya!,

Aku berkat4 'Apakah sebelum ruku' atau sesudatrnya?' Dia berkata,
'Sebelum ruku'- Aku berkata, 'sesungguhnya si fulan mengabarkan
kepadaku darimu bahwa engkau mengatakan sebelum ruku'. Dia
berkata, 'Dia dusta. Sesungguhnya Rasulullatr sAw melakukan qunut
sesudah ruku' selama safu bulan. Saat itu beliau mengutus beberapa
orang yang disebut sebagai para penghapal Al eur'an yang berjumlah
70 orang kepada kaum muqrikin, antara mereka dengan Rasulullah
terdapat perjanjian damai dari pihak mereka. Maka tampaklah mereka
itu yang antara mereka dengan Rasulullah saw perjanjian. Akhirnya,
Rasulullah sAw melakukan qunut sesudah ruku' selama satu bulan
mendoakan kecelakaan bagi mereka'."

Keteranqan Hadits:

,t f I *t*h,,*,i,3ik"r,uiri q:a hr,g:yot
gliit (Dari Aisyah, dia berkata, "Abu Baknr memohon kepada Nabi

sAW untuk keluar). Yakni untuk hijrah. penjelasan hadits ini telah
disebutkan pada bab-bab tentang hijrah. Hanya saja Imam Bukhari
mengutipnya di tempat ini, karena penyebutan Amir bin Fuhairah
untuk menandaskan bahwa dia termasuk orang-orang yang terdahulu
memeluk Islam.
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o,b iii:;,; i,y, i ),y,d+b6#;. ,o o* (Adapun

Amir bin Fuhairah adalah budak milik Abdullah bin Ath-Thufail bin

Sakhbarah, saudara laki-laki Aisyah). Dalam riwayat A1 Kasymihani

disebutkan , iJil.tb Ei lSaudaraku Aisyah), tapi keduanya sama-sama

benar. Adapun lafazh 'Abdullah bin Ath-Thufoil' perlu ditinjau

kembali. Karena yang benar 
-seperti 

dikatakan Ad-Dimyathi-
adalah Ath-Thufail bin Abdullah bin Sakhbarah. Dia berasal dari Azad

dari bani Zahran. Bapaknya adalah suami Ummu Ruman yang juga

adalah ibunya Aisyah RA. Keduanya datang pada masa jahiliyah dan

menyelisihi Abu Bakar. Akhirnya, Abdullah bin Sakhbarah meninggal

dunia dan meninggalkan Ath-Thufail. Maka Abu Bakar menikahi

istrinya yang bemama Ummu Ruman dan melahirkan anak yang

diberi nama Abdurrahman serta Aisyah. Ath-Thufail adalah saudara

laki-laki Aisyah dari pihak ibu. Kemudian Abu Bakar membeli Amir
bin Fuhairah dari Ath-Thufail.

$t-3 l tt (Dan dari Abu Usamah). Bagian ini disambung

dengan lafazh; Ubaid bin Ismail menceritakan kepada kami, Abu

Usamah menceritakan kepada kami. Hanya saja Imam Bukhari

memisahkan keduanya untuk menjelaskan bagian yang memiliki
sanad yang lengkap dan bagian yangmursal. Seakan-akan Hisyam bin

Urwah menceritakan hadits itu dari bapaknya seperti di atas, yakni

menuturkan kisah hijrah melalui sanad yang m'aushul dengan

menyebutkan Aisyah. Sementara kisah sumur Ma'unah dinukil

melalui sanad yang mursal tanpa menyebut Aisyah. Hubungan

(korelasi) riwayat ini dengan judul bab terdapat pada penyebutan

Amir bin Fuhairah. Disebutkan dalam kisah hijrah bahwa dia bersama

Nabi SAW dan Abu Bakar. Dikatakan, "Ketika keduanya keluar",

yakni Nabi SAW dan Abu Bakar, "Maka beliau keluar bersama

mereka", yakni menuju Madinah.

Adapun lafazh, ya'qibaani (menungganginya bergantian), yakni

orang yang menunggang turun lalu yar*g satunya naik, setelah

beberapa lama orang yang menunggang turun dan yang berjalan
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menggantikannya, demikian seterusnya. hilah konsekuensi makna
lahiriah kata 'uqbaft. Namun, ada kemungkinan juga bahwa mereka
bergantian memboncengnya. Hanya saja bila maksudnya demikian,
maka penggunakan kata yurdifaanihi fteduanya memboncen$ya)
lebih tepat.

a-Jri; -fl ?:t-;Xi U. rb ,Fi (Amir bin Fuhairah terbunuh pada

peristiwa ,r*u, Ma'unah). Ini adalatr akhir hadits yang maushul.
Kemudian Hisyam bin Urwah menyebutkan dari bapaknya, sifat
pembunuhan Amir bin Fuhairah, melalui jalur yang mursal. Dalam
riwayat Al Ismaili dan Al Baihaqi di dalam h,ttab Ad-Dala'il, dikutip
redaksi kisah ini dalam hadits hijrah secara mushul,tetapi di dalamnya
ada perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits. Adapun yang
benar adalah keterangan di dalam Y,rtab Shahih.

zJti *U-!t ,ll A (Ketika orang-orang di sumur Ma,unah

terbunuh). Maksudnya, paro penghafal Al eur'an yang telah
disebutkan.

U.J,-U,*|',; j;e;ti (Amr bin (Jmayyah Adh-Dhamri

ditawan). urwah meriwayatkan keterangan itu di dalam pembahasan
tentang peperangan dari riwayat Abu Al Aswad. Dalam riwayatnya
disebutkan , ettt; i ilq.vri)r tf i. ,pt *} * nt e'rit'*:,
\t ,li.t;Jii ,*' ;'ri3rt ,ry ,arw, e'ii:t)|&t-*F' ;ra'ttu:,

'o'e!,/",ti 6');i'&ti *t i. t* (Nabi SAW mengirim Al Mundzir bin

Amr As-Sa'idi lce sumur Ma'unah, dan mengutus Al Muthalib As-
sulami bersama mereka sebagai penunjukjalan, makn Al Mundzir bin
Amr dan sahabat-sahabatnya dibunuh, kecuali Amr bin (Imayyah.

Mereka menawan dan membiarkannya hidup). Ibnu Ishaq
meriwayatkan dalam kltab Al Maghazi, bahwa Amir bin Ath-Thufail
memegang ubun-ubunnya dan memerdekakannya sebagai tebusan
kewajiban memerdekakan budak atas ibunya.

FATHUL BAARI _ 385



berkata kepadanya, "Siapa ini?" sambil menunjuk kepada seseorang

yang terbunuh). Dalam riwayat Al Waqidi melalui sanad-nya dart

Urwah disebutkan, \|!:.a)i'Jf ',F ,&i / )1.i6 JiLJt i'Ab 01

'ff-:.*J1',* tU',tr &t 1'JUJ .{ ,Jri' (Sesungguhnya Amir bin

Ath-Thufail berkata kepada Amr bin Umayyah, 'Apakah engkau

mengetahui sahabat-sahabatmu?' Dia menjawab, 'Ya!' Maka dia

membawanya berkeliling diantara para korban dan menanyainya

tentang nas ab-nas ab merel<a).

i;i ,* ,G rib Qni adalah Amir bin Fuhairah). Dia adalah

mantan budak Abu Bakar yang disebutkan dalam hadits tentang

hijrah.
'E 6 fi.i*,r-ltd (Atu telah melihatnya setelah dibunuh). Dalam

riwayat Urwah yang disitir di atas disebutkan, ,--Jl.l"lftil rc P6
irrl v ;!;:0' ,,1 t* ,yju+it'il3'L'g, j *ie u,Ju6 ,!:
(Amir bin Ath-Thufatl menunjuk kepada seorang laki-laki dan

berkata, 'Orang ini menusulcnya dengan tombal*tya. Kemudian dia
mencabut tombalorya lalu laki-laki ini dibawa ke longit hingga tinggi
sekali dan aku tidak dapat melihatnya).

'*t"nj 6"*udian diturunkan). Yakni ke bumi. Al Waqidi

menyebutkan dalam riwayatnya bahwa para malaikat menutupinya

sehingga tidak dapat dilihat oleh orang-orang musyrik. Keterangan

serupa ditemukan juga dalam riwayat Ibnu Al Mubarak dari Yunus
dafl Az-Zvhi. Kejadian ini merupakan pengagungan terhadap Amir
bin Fuhairatr, sekaligus menimbulkan rasa gentar dan takut bagi

orang-orang kafir.

Dalam riwayat Urwah yang disitir terdahulu disebutkan, "Orang
yang membunuhnya adalah seorang laki-laki dari bani Kilab Jabbar

bin Salma. Disebutkan, ketika ditikam dia berkata, "Aku telah

beruntung, demi Allah." Aku berkata dalam hatiku, "Apa maksud
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perkataarmya; 'Aku berunfung?"' Aku datang kepada Adh-Dhahhak

bin Sufyan dan bertanya kepadanya, maka dia menjawab,

"Maksudnya, dia mendapatkan surga." Dia berkata, "Aku pun masuk

Islam dan yang me,nnotivasiku melakukan hal itu adalatr kejadian yang

aku lihat pada Amirbin Fuhairatr."

Jabbar yang dimaksud termasuk salah seorang sahabat. Pada

biografi Amir bin Fuhairah dalam |,rtab Al Isti'ab disebutkan bahwa

Amir bin Ath-Thufail yang membunuhnya. Namun, sepertinya

penisbatan pembunuhan ini kepada Amir bin Ath-Thufail hanya dalam

bentuk majaz, mengingat dia adalatr pemimpin kaum itu.

i:* Pt y itt& 4t ,;6 (Berita mereka sampai kepada

Nabi SAW). Dari hadits Anas diketahui bahwa Allah mengabarkan

kejadian itu kepada beliau melalui lisan Jibril. Sementara dalam

riwayat Urwah disebutkan, aiilr *.pi * bt ,P ,i, Jl.i';.?;rer
(Berita mereka datang kepada Nabi SAW pada malam itu juga).

*ibtr ii*i';il.ieyi|4b (Turut terbunuh di antara

merelra pada hari itu adalah Urwah bin Asma' bin Ash-Shalt). Yakti
Ibnu Abi Habib bin Haritsah As-Sulami, sekutu bani Amr bin Auf.

yr'rl?'$,51rua*a Urwah dinamai dengan namanya). Ada yang

mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr Urwah bin Az-Zttbair. Az-
Zubarr memberi nama Urwatr kepada anaknya yang baru lahir karena

t€rinspirasi oleh nama Urwatr bin Asma'. Antara pembunuhan Urwah

bin Asma' dan kelahiran Urwah bin Az-Zubair selang belasan tahun.

Jarak waktu png demikian lama menimbulkan kesangsian atas

keterangan di atas. Apalagi antar Az-Znbair dan Urwah bin Asma'

tidak memiliki hubungan kerabat.
.2 r.t.ar2);e A.'Ft @an Mundzir bin Amr). Yalad Ibnu Abi Hubaisy

bin u-udzan dari bani Sa'idatr, dari suku Yrhazraj. Dia turut serta

dalarn baiat Aqabah dan perang Badar serta termasuk satrabat senior.
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$y -'P 
(Dinamai Mundzir dengannya). Demikian yang

terdapat di tempat ini dengan kata 'mundziran'. Sementara yang

seharusnya adalah 'mundzirun' seperti sudah dikemukakan pada

pembahasan terdahulu. Maksudnya, Az-Ztbair menamai anaknya

Mundzir karena terinspirasi oleh Al Mundzir bin Amr.

Mungkin riwayat dengan kata 'mundziran', kata sesudahnya

dalam bentuk aktif(butuh kepada pelaku), hanya saja pelaku tersebut

tidak disebutkan, yaitu Az-Zubair, atau mungkin juga yang dimaksud

Abu Usaid berdasarkan keterangan dalam hadits Shahihain, "r.j[t'oi

'ryt'J"',y.iJ,l,Lxi ,ri6 tii,.lr r |J6t yi gr\ .uurej *t *it, &
(Didatangkan kepada Nabi SAW analcnya Abu Usaid. Beliau SAI{
bertanya, 'Siapa namanya?' Mereka meniawab, 'Fulan!' Beliau

berkata, 'Bahkan dia adalah Mundzir'.).

Imam An-Nawawi berkata dalam kitab Syarh Muslim,

"Dikatakan, dia memberi nama 'Mundzir' kepada anaknya untuk

menimbulkan sifat optimis dari nama paman bapaknya, yaitu Al
Mundzir bin Amr. Dia mati syahid pada peristiwa sumur Ma'unah.

Maka dia menciptakan rasa optimis bahwa anaknya dapat mengikuti
jejak Al Mundzir bin Amr." Keterangan ini bisa mendukung

pandangan yang telah saya kemukakan tentang Urwah.

Mungkin juga kata 'mundziran' dipahami sebagaimana kaidah

ulama Kufah yang membolehkan kalimat 'jar dan majrur' menempati

posisi fa'il (pelaku). Sebagaimana bacaan firman Allah dalam surah

Al Jaatsiyah [45] ayat 14, ot*itig 6r,1:]UF.(Karena Dia akan

membalas sesuatu kaum terhadap apa yang telah merekn kerjaknn).

Termasuk kesesuaian di tempat ini, bahwa Urwah bin Az-Zubair

adalah Urwah bin Asma' binti Abu Bakar. Seakan-akan ketika Az-

Zubair melihat Urwah bin Asma' cocok diberi nama Urwah bin

Asma' (pelaku dalam peristiwa sumur Ma'unah-pene{), dan ketika

dia memberi nama anaknya seperti nama salah satu diantara dua laki-
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laki masyhur, maka sangat tepat bila anaknya yang lain, diberi nama

seperti nama tokoh yang satunya lagi.

Hadits kedua pada bab ini dinukil Imam Bukhari dari
Muhammad, dari Abdullah, dari Sulaiman At-Taimi, dari Abu Mijlaz,
dari Anas RA. Muhammad yang dimaksud adalatr Ibnu Muqatil.
Sedangkan Abdullah adalah Ibnu Al Mubarak. Adapun nama Abu
Mijlaz adalatr Humaid. Riwayatnya ini dinukil dengan jalur ringkas
sebagaimana tampak dari riwayat Ishaq bin Abi Thalhah, seperti yang

telah dijelaskan. Demikian juga riwayat Malik dari Ishaq yang

disebutkan sesudahny4 redaksinya cukup ringkas dibanding riwayat
Hammam dari Ishaq.

L.rXi Lf (Sesungguhnya sifulan). Seakan-akan yang dimaksud

adalah Muhammad bin Sirin. Penjelasan tentang ini telah dipaparkan

di akhir pembahasan tentang shalat Witir.

;#,W *i*kt;o !,Jyi'c;rr'd:t3-s;Jjlq ls il
';-J4b';;i *fu ,* !, J1,3 c;;r'&.'os u-ytr 1V'6 (Kepada

knum musyrikin, antara mereka dengan Rasulullah saw terdapat
perjanjian damai dari pihak mereka. Maka tampaklah mereka itu
yang antara mereka dengan Rasulullah SAW terdapat perjanjian).
Demikian yang dia sebutkan di tempat ini. Pada akhir pembahasan

tentang Witir, Imam Bukhari mengutip dari jalur Musaddad, dari

Abdul wahid, e !, Jh',Fr r1r+.. 
tt'€i'*stl t:ii 6 "15,4 {i ji

, .. .7 ., .i. I-r-+'S;,j a1b itt (Kepada kaum musy"ikin selain mereka itu, dan

antara mereka dengan Rasulullah SAW terdapat perjanjian damai).
Maksud lafazh ini juga kurang j elas.

Kemudian Al Ismaili memaparkannya secara jelas dengan

mengutip dari Yusuf Al Qadhi, dari Musaddad (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini), dengan redaksi, 
',ti #?iW'q F, q {g Ji

3+ *t * n, & l' J?i;r{r'i1r.r.usi|:Utl o'ti (Kepada suatu

kaum dari kaum musyrikin, maka mereka dibunuh kaum musyrikin
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selain mereka, dan antara mereka terdapat perianjian damai dengan

Rasulullah SAn.Dari sini diketahui bahwa mereka yang memiliki

perjanjian dengan Rasulullah selain mereka yang membunuh kaum

muslimin.

Ibnu Ishaq menjelaskan dalam kitabnya Al Maghazl dari para

syaikhnya --demikian juga Musa bin Uqbah dari Ibnu Syihab-
tentang kedua kelompok kaum musyrikin yang dimaksud. Adapun

mereka yang terikat perjanjian damai dengan Rasulullatr adalah bani

Amir. Pemimpin mereka Abu Bara' Amir bin Malik bin Ja'far yang

terkenal dengan julukan si mahir bersilat lidah. Sedangkan kelompok

yang satunya berasal dari bani Sulaim. Amir bin Ath-Thufail

-keponakan 
si mahir bersilat lidah- bermaksud mengkhianati pata

sahabat Nabi SAW. Untuk itu, dia mengajak bani Amir untuk

memerangi para sahabat Nabi SAW, tetapi mereka menolak. Bahkan

mereka mengingatkan agar dia tidak melanggar jaminan keamanan

Abu Al Bara'. Melihat gelagat demikian, dia minta bantuan Ushayyah

dan Dzakwan dari bani Sulaim, dan mereka pun menyambutnya serta

memerangi para sahabat Nabi SAW.

Sehubungan dengan ini disebutkan bait sya'ir karya Hassan

yang mencela Abu Bara' dan memanas-manasinya agar memerangi

Amir bin Ath-Thufail atas perbuatannya itu. Melihat kondisi yang

kurang menguntungkan, Rabi'ah bin Abi Bara' berinisiatif menikam

Amir bin Ath-Thufail hingga membuatnya tak berdaya. Maka Amir
bin Ath-Thufail berkata kepadanya, "Jika aku hidup niscaya urusan ini
akan aku tangani sendiri. Tetapi bila aku mati maka daratrku (balasan

kematianku) untuk pamanku."

Mereka berkata: Abu Bara' meninggal tidak lama sesudah itu,

karena penyesalannya atas apa yang dilakukan Amir bin Ath-Thufail

terhadapnya. Adapun Amir bin Ath-Thufail hidup sesudah itu dan

meninggal karena permohonan Nabi SAW, seperti yang telah saya

jelaskan.
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30. Perang Khandaq, adalah Perang Ahzab

{ri o )t? e|rtt ,-,=f ;. ;;iu
Musa bin Uqbah berkata, "Peristiwa ini berlangsung pada bulan

Syawal tahun ke-4 H."

U'a? *ty\t* 4rLi:cin?nr q, n it,f
y.t *-t 1A,?;'tb"r,i:?.:-'*Li:p; Cri ;.t i, Li

.i:j;Gei:F,*
4097. Dari Umar RA, "Sesungguhnya Nabi SAW memeriksanya

pada perang Uhud dan saat itu usianya (Ibnu Umar) 14 tahun, maka
beliau tidak memperkenankannya. Lalu beliau memeriksanya pada

perang Khandaq dan saat itu usianya 15 tahun, maka beliau
memperkenankannya."

Pada bagian akhir hadits disebutkan, "Beliau SAW melalatkan
qunut satu bulan pada shalat Fajar seraya mengucapkan,
'Sesungguhnya Ushayyah telah berbuat maksiat kepada Allah dan

Rasul-Nya '. " Ushayyah adalah marga bani Sulaim. Satu kabilah yang

dinisbatkan kepada Ushayyatr bin Khifaf bin Nadabah bin Bahtsah bin
Sulaim.
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''12:\Lif6.
4098. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dia berkata, "Kami pemah

bersama Rasulullah sAw pada perang KJrandaq dan mereka menggali

(pari| sedang kami mengangkut tanah di atas pundak-pundak kami.

Rasulullah SAW mengatakan,'Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali

kehidupan akhirat. Berilah ampunan kepada kaum Muhaiirin dan

Anshar'."

i:t:"L-e d.u)f- lrd\t, orr6t $$ o;s,:t J)Pt y
',y'tr e, ai, iliJA d: ort; V'# i;;'*,it)(.
1-;fl.'*i ;i)i'#',r -3r't:y'"fiisr, Jv LF$,*1t

,d'p.l$w.',rWrt
-tz, tz-tt ,1.t,.
U^2.-, l;*! ..,;-.l)t ;.",j

4099. Dari Humaid, aku mendengar Anas RA berkata,
..Rasulullah sAw keluar ke Khandaq. Ternyata kaum Muhajirin dan

Anshar menggali (pari| pada pagt hari yang sangat dingin. Mereka

tidak memiliki budak yang mengerjakan pekerjaan itu untuk mereka.

Ketika beliau SAW melihat mereka kelelahan dan kepalaran, beliau

pun mengucapkan; Ya Allah, sesungguhnya kehidupan adalah

kehidupan akhirat. Berilah ampunan kepada kaum Anshar dan

Muhajirin. Mereka berkata menjawab ucapan Nabi SAW itu: Kamilah

orang-orang yang membaiat Muhammad untuk berjihad selama hayat

dikandung badan.
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a:-r*)t t: l;i-'.t,,,J,\$ ;r s-,,(/'Jrt'51,L :Jv ^- ?nt'€b't ;i'*
,oi{ ii ei & qtlsr ofr') ,nilt)t )'r7

.tit V 6 {-,\t Je r.tL.l tnt ult ,*
\\;'t'ir 6t:t,@:. ;'' &3 y\t J:"'4tii:s
'f A |yrr';i ils .z;dt, ,ti\t e.!*i?\t ?
ejLV?'Ati i4t ei-; c2;- !ou|#'# 'ir:llt

qe:A:9t^:t'f.*
4100. Dari Anas RA, dia berkata, "Kaum muhajirin dan Anshar

menggali khandaq (pari| disekitar Madinah. Mereka mengangkut

tanah di atas pundak-pundak mereka seraya mengucapkan:

Kamilah orang-orang yang membaiat Muhammad,

untuk Islam selama hayat dikandung badan.

Nabi SAW bersabda menjawab ucapan mereka, "Ya Allah tidak

ada kebaikan kecuali kebaikan akhirat. Berkahilah kaum Anshar dan

Muhajirin."

Perawi berkata, "Didatangkan kepada mereka segenggam sya'ir

(gandum), lalu dibuat untuk mereka gajih yang telah berubatr (bau dan

rasanya) yang diletakkan dihadapan mereka. Mereka dalam keadaan

lapar sementara makanan itu menyekat dikerongkongan dan baunya

tidak sedap."

Keteransan lladits:

(Bab perang Khandak, adalah Perang Ahzab). Maksudnya,

perang ini memiliki dua nama. Kata afuzaab adalah jarnak dari kata

hizb, artinya kelompok. Adapun penam&m perang tersebut dengan

nama khandaq, dikarenakan adanya khandaq (parit) yang digali
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disekitar Madinah atas perintah Nabi SAW. Yang memberi saran

untuk membuat parit disekitar madinah adalah Salman, seperti

disebutkan para pengirmat peperangan Nabi SAW, diantaranya Abu

Mi'syar. Dia berkata, ti\ll6rW tl1:'p't f n' ,k'4J.L6ii j,i

,y, ,yy, ,Sy 9Mt *r*1 ^5b 
h, e'r;t';,it ,t$b a:ra ty';

't$,-:,:3;t+t ,L-.. ry-cjt $ t;o jt ritci r"tiJ .'; a.-t;q +

i\:*t;) (Salman berkata kepada Nabi SAW, 'Kami di Persia jika

dikepung maka kami membuat parit'. Maka Nabi SAW

memerintahknn membuat parit di selcitar Madinah. Beliau turun

langsung mengerjakannya untuk memotivasi kaum muslimin. Maka

mereka pun berlomba mengerjakannya hingga selesai. Kemudian

kaum musyrikin datang dan mengepung mereka).

Mengenai sebab pen,rm&m perang tersbut dengan perang

'Abzab' dikarenakan pada perang ini terjadi koalisi berbagai

kelompok kaum musyrikin untuk memerangi kaum muslimin. Mereka
adalah Quraisy, Ghathafan, Yahudi, dan para pengikut mereka.

Peristiwa ini disebutkan Allah di awal surah Al A[zaab.

Musa bin Uqbah menyebutkan dalam kitab Al Maghazi, "Huyay
bin Akhthab keluar 

-setelah 
bani An-Nadhir dibunuh- menuju

Makkah untuk memotivasi kaum Quraisy agar memerangi Rasulullah

SAW. Lalu Kinanah bin Ar-Rabi' bin Abi Al .Huqaiq keluar

memprovokasi bani Ghathafan agar memerangi Rasulullah SAW,
disertai iming-iming mendapatkan seperdua hasil bumi Khaibar.

Ajakannya disambut Uyainah bin Hishn bin Hudzaifah bin Badr Al
Fazai. Mereka menulis kepada sekutu-sekutu mereka dari bani Asad

dan dipenuhi oleh Thalhah bin Khuwailid bersama para pengikut

setianya. Abu Sufuan keluar memimpin kaum Quraisy dan singgah di
Ma:r Azh-Zhahran. Di tempat ini mereka didatangi para pendukung

dari bani Sulaim hingga terbentuk satu pasukan yang sangat besar.

Mereka inilah yang dinamai Allah sebagai Al Abzab."
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Ibnu Ishaq menyebutkan melalui sanad-sanad-nya batrwa
jumlah mereka sekitar 10.000 personil. Dia berkata, "Adapun jumlah

kekuatan kaum muslimin sekitar 3000 personil." Pendapat lain
mengatakan kaum musyrikin sekitar 4000 personil dan kaum

muslimin sekitar 1000 personil.

Menurut Musa bin Uqbah, pengepungan berlangsung selama 20

hari. Tak ada peperangan antara mereka selain saling melempar anak

panah dan batu. Saat itulah Sa'ad bin Ubadah tertimpa anak panah dan

menjadi sebab kematiannya, seperti yang akan dijelaskan. Para

pengamat peperangan Nabi SAW menyebutkan faktor yang membuat

kaum musyrikin meninggalkan pengepungan. Disebutkan bahwa

Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i membuat isu yang membuat mereka

terpecah belah. Perbuatan ini juga atas perintah dari Nabi SAW.
Kemudian Allah mengirim angrn kencang kepada mereka sehingga

mereka tercerai berai. Allah telah menjaga kaum muslimin dari
peperangan.

€t|o ),7 e5,t ,1b i. ,;; )ri luusa bin uqbah bertrata,

"Kejadian ini berlangsung pada bulan Syawal tahun ke-4 H).
Demikian yang kami temukan dalam kitab Maghazi karyarrya. Saya
(Ibnu Hajar) katakan, pendapat Musa dalam hal ini diikuti pula oleh
Malik, seperti dikutip Imam Ahmad dari Musa bin Daud darinya.
Akan tetapi menurut Ibnu Ishaq, peristiwa tersebut terjadi pada bulan
Syawal tahun ke-5 H. Pendapat terakhir ini ditandaskan

ftebenarannya) oleh selainnya diantara para pengamat peperangan

Nabi SAW.

Imam Bukhari cenderung membenarkan perkataan Ibnu Ishaq
dan dia mengukuhkan dengan riwayat di awal bab ini, yaitu berupa
pernyataan Ibnu Umar yang mengajukan diri pada perang Uhud dalam
usia 14 tahun, dan perang Khandaq dalam usia 15 tahun. Dengan

demikian, jarak antara keduanya adalah satu tahun. Namun,
keterangan ini tidak cukup menjadi alasan untuk menyatakan bahwa
perang Khandaq terjadi pada tatrun ke-4 H. Karena kemungkinan pada
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perang tlhud, Ibnu umar baru memasuki usia 14 tahun, sementara

pada perang Khandaq telah genap berusia 15 tahun. Dengan demikian,

jarak antara kedua peperangan tersebut adalah 2 tahun. Kemungkinan

inilah yang dikemukakan Al Baihaqi untuk menjawab argumentasi

lawannya.

Perkataan Ibnu Ishaq, bahwa perang Khandaq terjadi pada tahun

ke-5 H, didukung riwayat yang menyebutkan, bahwa Abu Suffan

berkata kepada kaum muslimin ketika kembali dari perang Uhud,

"Tempat perjanjian dengan kalian adalah tahun depan di Badar"' Pada

waktu yang ditentukan, Nabi SAW keluar ke Badar, namun Abu

Sufyan terlambat karena musim paceklik yang sedang melanda. Dia

berkata kepada kaumnya, "sesungguhnya perang hanya patut

dilakukan pada masa yang makmur bukan masa peceklik." Mereka

pun kembali ke Makkah setelah sampai di Usfan atau sebelumnya.

Kejadian ini dikutip Ibnu Ishaq dan selainnya diantara para pengamat

peperangan Nabi SAW.

Selanjutnya, Al Baihaqi menjelaskan faktor yang melahirkan

perbedaan ini. Menurutnya, sekelompok salaf menetapkan bahwa

bulan Muharram yang datang sesudah hijrah sebagai patokan

perhitungan sejarah. Mereka tidak memperhatikan bulan-bulan

sebelum itu hingga Rabi'ul Awal. Dasar inilah yang dilakukan Ya'qub

bin Suffan dalam kitabnya At-Tarikh. Dia menyebutkan bahwa perang

Badar Kubra te{adi pada tahun ke-1 H, perang Uhud pada tahun ke-2

H, dan perang Khandaq te{adi pada tahun ke-4 H. Pandangan ini

shahih bila dikaitkan dengan dasar tersebut. Namun, dasar itu sendiri

menyelisihi pandangan jumhur yang menjadikan bulan Muharram

pada tahun Hijrah sebagai patokan perhitungan sejarah. Atas dasar ini

maka perang Badar terjadi tahun ke-Z H, perang Uhud terjadi pada

tahun ke-3 H, dan perang Khandaq pada tahun ke-5 H. Pendapat inilah

yang benar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 16 hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Ibnu Umar tentang pengajuan dirinya untuk
menjadi pasukan pada perang Llhud dan Khandaq.

t 1,., t, ..

?t er"'a*-g @eliau memeriksanya pada perang Uhud). Yalmi

beliau SAW melakukan pemeriksaan (inspeksi) pasukan, untuk
mengetahui keadaan mereka sebelum terlibat dalam p€perangan, tEtr
mudah mengatur posisi masing-masing dan hal-hal lainnya.

i.. a,... . ^i tz{- 6}?b {ri U.t :bi @an saat itu dia berusia 14 tahun). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan, €st C) fA )ry, e yl U- *"
z:Je:# (Beliau memeriksaku dalam rangka perang, dan saat itn

usiaku 14 tahun). Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang
kesaksian sehingga tak perlu diulang lagi.

Kata ajaazahu artinya memperkenankan dan mengizinkannya
untuk berperang. Al Karmani berkata, "Kata ajaazahu berasal dari
ijaazah yang bermakna anfaal (bagran tambahan selain rampasan
perang yang telah ditetapkan). Maksudnya, Nabi SAW memberi
bagian ftrmpasan perang kepadanya." Saya (Ibnu Hajar) katakan
bahwa makna yang pertama lebih tepat. Adapun makna kedua tidak
dapat diterima, karena pada perang Khandaq tidak ada rampasan
perang yang didapat.

Dalam hadits Abu Waqid Al-Laitsi disebutkan, i)r ):y:,j',!-1,
jtir'*L1i :Ei u :E6 ,O:*i;.;l'fi"'$t i*ry' Cf *1 * n, ,u
qlijJt (Aku metihat Rasulullah SAW memeriksa para remaja saat

menggali parit. Lalu beliau memperkenankan sebagian dan menolak
sebagian seraya mengembalikan mereka kepada kaum wanita).
Keterangan ini memperjelas bahwa yang dimaksud dengan 'ijaazah'
adalah memperkenankan untuk berperang. Karena kejadiannya dalam
riwayat ini berlangsung pada masa persiapan perang sebelum ada
ghanimah (rampasan perang), kalaupun dalam perang itu diperoleh
ghanimah.
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Kedaa, hadits Sahal bin Sa'ad tentang penggalian khandaq

(pari!.

ot:;x-'Ji o:'-:At e;r]it fu' d* !, )ytet:s (Kami

bersama Rasulullah SAW pada perang Khandaq dan mereka sedang

menggali). Pada penjelasan di atas disebutkan sebab penggalian parit

dari kitab Al Maghazi karya Ibnu Ishaq. Ketika sampai kepada Nabi

SAW berita tentang koalisi kaum Quraisy, maka beliau pun menggali

parit di sekitar Madinah. Beliau terlibat langsung dalam pekerjaan itu,

agar cepat selesai sebelum musuh sampai ke Madinah. Senada dengan

ini disebutkan juga oleh Ibnu Ishaq. Menurut keterangan Musa,

mereka menyelesaikan penggalian parit dalam masa 20 hari.

Sedangkan dalam catatan Al Waqidi selama 24 hai. Dalam kitab Ar-
Raudhah karya Imam An-Nawawi disebutkan bahwa pekerjaan itu
selesai dalam masa 15 hari. Kemudian dalam kitab Al Huda karya

Ibnu Qayyim dikatakan bahwa mereka mengerjakannya selama satu

bulan.

r-,1r;?f o* itlr ,yA nUi (Kami memindahkan tanah di atas

pundak-pundak kami). Kata aktad adalah bentuk jamak dari kata

kntid, yaitu tempat antara bahu dan punggung (pertemuan dua tulang
belikat). Pada pembahasan tentang jihad disebutkan dari hadits Anas,
'8:O ,P (di atas mutuun mereka). Mutuun artinya bagran atas tulang

punggung yang memisahkan antara daging dan urat syaraf.

Sehubungan dengan ini Ibnu At-Tin melakukan kekeliruan dengan

menisbatkan kata ini pada hadits Sahal bin Sa'ad. Kemudian pada

sebagian naskatr disebutkan , ril.t & @i atas liver-liver kami),yakni

mereka membawanya pada sisi badan mereka, tepatnya di bagian

liver.

i:f7i}# :Jl.'#, lili,' (Ya Allah, tidak ada kehidupan kecuali

kehidupan akhirat).Ibnu Baththal berkata, "Ini adalah perkataan Ibnu
Rawahah." Maksudnya, Nabi SAW hanya mengutipnya saja. Bila
bukan dari gubahan beliau langsung, maka beliau tidak dapat

l
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dikatakan sebagai penya'ir. Beliau juga berkata, "Hanya saja

seseorang dinamakan penyair bila sengaja menggubah suatu syair dan

mengetahui segala kaidah yang berkaitan dengan syair." Pada ilmu
tentang kaidah-kaidah syair hanya dinukil dari al arudh (nada-nada

syair) yang disusun oleh Al Khalil bin Ahmad. Adapun syair masa
jahiliyah, fase pertarna dan kedua masa Islam 

-sebelum 
Khalil

menyusun aturan tersebut- adalatr seperti digambarkan Abu Al
Atahiyah, "Aku lebih dahulu daripada Al Anrdh." Yakni dia telah

menggubah syair sebelum nada-nada tersebut disusun.

Abu Abdullah bin Al Hajjaj (sang juru tulis) berkata:

Sungguh syair manusia telah ada sejak dahulu,

sebelum Al Khalil memperkenalkan penemuannya.

Ad-Dawudi berkata 
-sebagaimana 

dinukil Ibnu At-Tin-,
"Sesungguhnya yang diucapkan Ibnu Rawahah adalah 'Laahumma

innal 'aisy' bvkan 'Allahumma'. Hanya saja sebagian periwayat
menukilnya dari segi makna." Tetapi pendapatnya ini didasarkan

kepada dugaannya semata batrwa penggun,um kata 'Allahumma'
menyelisihi nada sya'ir. Padahal tidak demikian. Bahkan sya"ir
tersebut dimasuki unsur khazm (salah satu jenis nada sya'ir) dan di
antara tandanya adalah penambatran huruf-huruf ma'ani diawalnya.

1U\ii'"f1*.'7i6 1n"rit"h ampunan kepada kaum Muhajirin

dan Anshar). Dalamhadits Anas yang disebutkan sesudatrnya, 'PLit

U5$tt )bi$,(Beritah ampunan kepada Anshar dan Muhajirah).

Namun, keduanya tidak sesuai dengan langgam sya'ir. Barangkali
beliau sengaja berbuat demikian. Mungkin juga asalnya adalah;

faghfir lil anshar walmuhajirah, yalani tidak menekan huruf 'alif dan
'laam' pada kata 'Anshar', lalu me,lnberi kedua huruf itu pada kata
'Muhajirah'. Dalam riwayat lain disebutkan,'fabaanfr " (berkahilatr)

sebagai ganti kata 'frghfir'Oerilah ampunan).

Ketiga, hadits Anas yang dinukil melalui dua jalur, dan pada
jalur kedua terdapat tarnbahan.
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i't 1,53lA.V'A'ij'rt (Mereka tidak memiliki budak-budak

yang mengerjakan pekerjaan itu). Maksudnya, mereka mengerjakan

langsung karena keadaan yang mengharuskan demikian bukan sekadar

motivasi mendapatkan pahala di akhirat.

g$t:,-Jaht 4 €rt;,si: rlli lXettt<a beliau melihat kelelahan

dan kelaparan yang menimpa merekn). Di sini terdapat penjelasan

tentang penyebab beliau SAW mengucapkan perkataannya,"Ya Allah,

s esungguhnya kehidupan adalah kehidupan akhirat."

Al Harits bin Abi Usamah menukil dari riwayat mursal Thawus

disertai tambahan terhadap bait di atas:

Lalcnatlah Al Adhl dan Qarah,

merekalah ydng menyebabkan kami menganglrut batu-batu.

Bait pertama juga tidak sesuai nada sya'ir. Barangkali yang

sebenarnya adalah; lalotatlah wahai ilahi Al Adhl dan Qarah.

Pada jalur kedua riwayat Anas ini dijelaskan bahwa Nabi SAW
mengucapkan perkataan itu sebagai jawaban atas ucapan para

sahabatnya, "Kamilah orang-orang yang membaiat Muhammad...".

Akan tetapi perbedaan versi riwayat dalam menyebutkan bait syair

yang diucapkan lebih dahulu tidaklah menimbulkan masalah. Karena

mungkin dipatrami bahwa mereka saling sahut menyahut dalam

melantunkan bait-bait syair tersebut.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa melantunkan syair

dapat menggugah dan memotivasi semangat bekarja. Begini pula

kebiasaan mereka yang berlaku dalam peperangan.

r:t-i.i, 1*.6 
:*/t u$ lUntutc berjihad selama hayat diknndung

badan). Dalam riwayat Abdul Aziz disebutkan 'Islam' sebagai ganti

'Jihad'. Namun, versi pertama lebih akurat.

:

t
!

i
i
'i

I
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Catatan

Jalur periwayatan Abdul Aziz sudah disebutkan dengan sanad
dan matan yang sama di awal pembahasan tentang jihad, selain

kalimat "Beliau berkata, didatangkan kepada mereka...". Setelah

beberapa hadits mendatang akan disebutkan hadits Al Bara' bahwa

beliau SAW mengatakan, li-i-f,.ti clii:tt'nail ga Allah, kalau buknn

knrena englcau, maka kami tidakmendapatkan petunjuk).

t;l- 16 lnia berlata, "Didatangkan kepada merekt). Orang

yang berkata demikian adalah Anas bin Malik. Bagran ini disebutkan

melalui sanad yang ada di awal hadits.
ta-

,J *p. (Dua genggam penuh). Sebagian meriwayatkan 'satu

genggam penuh' dan sebagian lagr 'dua genggam penuh'.

4t n'+'€15 loituatkan Sya'ir untuk mereka). Yakni dimasak

untuk mereka. Adapun kata 'ihala}' (gajih) adalah ad-duhn yarrg

digunakan sebagai lauk paulq srma saja apakah terbuat dari minyak,
samin, atau lemak. $ehuSrmgan de,lrgan ini, Ad-Dawudi
mengemukakan pandangan yang terkesan ganjil. Me,nurutnya, kata

'ihalah 'artinya bejana yang terbuat dari kulit png ada saminnya.

Mengenai kata'sanikhai' (berubah), )akni rasa dan warnanya

telatr berubah karena sudatr terlalu lama Oleh karena itu, disifati
dengan 'me,nyekat ditenggorakan', 5nakni jika mereka me,nelannya

maka terasa menyu.mbat di tenggorokan.

,f Aqt g" memiliki bau fidak sedap). Hal ini menunjukkan

bahwa makanan itu sudatr lama hingga mengeluarkan bau tidak sedap.

Dalam riwayat Al Ismaili disebutakn, ';f U-:4j (Ia memiliki bau

yang tidak disukai). Menurut Ibnu At-Tin, lafazh yang benar adalatr
| .ot t . .'f 

'l-l 
karena kata'riifu' memiliki bentuk mu'annats ftata jenis

perempuan)." Dia berkata, 'Tlan)ra saja pada kata mu'annats yarrg
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tidak hakiki dapat diungkapkan dengan kata mudzakkar (kata jenis
laki-laki).

:JtJ & ir 4.t ttc i>5 :Jv yri *'6-i'; jtlt * *
f ir' ,k dttrit-i.i,"yi,y'*rt f gdtU-e\
?-r':; .,5:t 6 :Ja A*;t, e'*? ts :y rjw'{--:,

Jb Ut *G,6ri brki f6 : ,il6 tS),j^A. U# fu.;
.#i'ri'J 4( ry to,t*, €ap'J;;t *, aa ?r,

e-U.f , :6,i;v I'iii .4t jy;,bir ar i;',6. ,'-t!;
'€ ; * c-k'e).t eos ut* *t * ^t 

,*
r-,nl 6; ,? *t',-*,b', ,GtAt'C.1.i .ij63 )y.; qru

$rt i :pi6 r.L ) * h' e d' +{ !.ji e
J.Ui p,d.P,U31 '*'01 .,',rs 's qrfir n"-5r,
t{ :Jei ,'i -yi $i :JG .,t>*:r'ri 

"tr:r:r lt J-,
,Jd .1 & -,frt q ;4t'ti ^;'jrLf vi'Jt ,JG ."&
*!-i^J-j :Js x.irr ,b tr; * )a\i, urr+5 iut .t|;
,Uu '6,y': rc;\i,Go@r,*j ipiit S*,;;lrie
Ht 4'$; .tp$,t, trt-ir :Jr- .V,Lii raiL ;;
A r:-7;,L'Li ti1 rfir, a,'Jt jsJ-j;#, e,H,
!o... -.. , r.. 'o. ,. i- .,, ?, 

",T qr ty* & J/": i,,.Jr'r.^<; J1"'* ,Li i :r*i
.:at^.'#ef ;lt Lt;,q*ii rt,a *!.{ : Jv
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4101. Dari Abdul wahid bin Aiman, dari bapaknya dia berkata,

aku datang kepada Jabir RA, maka dia berkata, "sesungguhnya pada

perang Khandaq, kami menggali dan terhalang tanah yang keras'

Mereka datang kepada Nabi SAW dan berkat4 'Tanah keras ini telatt

menghalangi penggalian khandaq (parit)'. Beliau bersabdq 'Alat akan

turun'. Kemudian beliau berdiri sementara perutnya diganjal dengan

batu. Kami tinggal beberapa hari tidak merasakan sesuatu. Nabi SAW

mengambil cangkul dan memukulkan pada tanah yang keras itu. Maka

jadilah ia tumpukan pasir yang gembur. Aku berkata, 'watrai

Rasulullah, berilah izin kepadaku pergr ke rumah'. Aku berkata

kepada istriku, 'Aku melihat pada diri Nabi sAw sesuatu yang mana

ia tak dapat ditanggung. Maka apakah engkau memiliki sesuatu

[makanan]?' Dia berkata, 'Aku memiliki sya'ir [gandum] dan

kambing'. Aku pun menyembelih kambing dan dia menumbuk sya'ir

lalu kami menaruh daging dalam periuk Kemudian aku datang kepada

Nabi SAW sementara adonan telah lembut dan periuk di tungku

hampir saja matang. Aku.berkata, 'Ada sedikit makanan padaku,

berdirilah engkau wahai Rasulullah SAW bersama satu atau dua

orang'. Beliau SAW bertanya, 'Berapa banyakkah ia?' Aku

menyebutkan kepadanya. Beliau bersabda" 'sangat banyak dan

bagus'. Beliau bersabd4 'Katakan kepadanya agar tidak mengangkat

periuk dan juga roti dari tunglu hingga alat datang'. Kemudian

beliau bersabda, 'Berdirilah kalian semuL'. Maka orang-orang

Muhajirin dan Anshar pun berdiri. Ketika masuk ke tempat istrinya"

dia berkat4 'Kasihan engkau, Nabi SAW datang bersama kaum

Muhajirin dan Anshar, serta orang-orang bersama mereka'. Dia

berkata, 'Apakah beliau menanyaimu?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau

SAW bersabda 'MasuHah dan jangan saling berebutan'. Beliau pun

mulai memotong roti dan meletakkan daging padanya. Lalu beliau

menutup periuk serta tungku setiap kali selesai mengarnbil darinya.

Setelah itu beliau menghidangkannya kepada sahabat-sahabatnya lalu

mengarnbil kembali. Beliau senantiasa memotong roti dan menyendok

(daging) hingga mereka kenyang dan masih ada yang tersisa. Beliau
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bersabda. 'lvlakanlah engkau dan hadiahkan, sesungguhnya orang-

orang telah ditimPa kelaParan'."

:J\3 t^*b?nt oy, lt *; tc'+ ilGi+ i * ,f
d*rit-2; ejyiilit * du,U?'ii:"*tt'+6
ar'Jr-t'.;-'() jy ri'e )y'b ,"iii G!;t it,-lj6J;;

,- La' Y 6i'"d|e"5't+! tL; *t * \' P
, e:) ;l*; ; e\t'e-bi,\Hi,s "a$ 6 s' /a
Fr"&\t,;t-lut Jy, itlt'd V'j.e(#:
'4 

^,. ?. : *3 * \t -* i,t ) r'tr,# I,Uui

;i; Gv t*') $'r4 ti;i ;,r j;t V :Lu"irrd

F', * \t .u 4t au,ldtJ it ui'Jr;i'tli;b ok
'iC'€3*.)^'7 

,t'r.)'eb r3 trf o\9d''bi U tl)w

'6+'o;;r li ,€(};,lf I ,*t y\t & yti;;
,u,rJt {&'*3 y\t ,* yt'J;ri4 + .iqi ,?
.i+lt';ii,:-ii &)+,lJlu" €?tt+ e

.1o r-.i'6:4 Y'i i\ * ;,12\'j1:2 ^*'a:i; V d';7G

e': ,Ar:y \:r'€'; q qn(t {'#irn 1it t'Sv ;
G:dt't;} of: ur;6i;; ,btrrd f ly 'iiil ,Ui

.'rL ts A V;'uf: ,q
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4102. Dari Sa'id bin Mina', dia berkata: Aku me,lrdengar Jabir

bin Abdullah RA berkata, "Ketika Khandaq {pari$ digali, aku melihat

Nabi SAW sangat lapar. Aku pun pergi menernui istriku dan berkata,

'Apakah engkau memiliki sesuatu (rnakanan)? Sesungguhnya aku

melihat Rasulullah SA\ry sangat lapar'. Dia mengeluarkan kantong

kulit yang berisi satu sha' s5na'ir. Kami merniliki hewan yang gemuk,

maka aku menyembelihnya dan dia menumbuk sya'ir. Dia selesai

bersamaan dengan aku selesai. I-alu aku mernotong-motong daging itu
di periuk miliknya. Setelah itu aku kembali kepada Rasulullah SAW.

Dia berkata, 'Jangan engkau mempermalukan aku pada Rasulullatt

SAW dan orang-orang bersamanya'. Aku mendatanginya dan berbisik

kepadanya seraya berkata, 'Wahai Rasulullalu kami telatr

menyembelih seekor hewan milik kami" dan kami memasak tepung

satu sha' sya'ir yang ada pada kami, datanglah engkau bersama

beberapa orang'. Maka Nabi SArS/ berserq 'Wahai para penggali

Khandaq, sesungguhnya Jabir telah membuat jamuan, marilah

datang'. Rasulullah SAW bersabda 'Jangan kalian turunknn periuk
dan jangan jadikan roti adonan kamu hingga aht datang'. Aku
datang sementara Rasulullatr SAV/ di depan orlng-orang. Hingga aku

datang kepada istriku dan dia berkata 'Ada apa denganmu?' Aktt
berkata, 'Aku telah melakukan apa yang engkau katakan'. Dia
mengeluarkan adonan untuk beliau SAW, lalu beliau meludahi dan

memohon keberkahan padanya kemudian beliau mendekati periuk

kami lalu meludahinya dan mohon keberkatran padanya. Setelatr itu
beliau berkata" 'Panggillah tukang roti agar merrurnggang roti
bersamaht. SendoHah dari perit* dan iangan menurunkannya'.

Jumlah mereka seribu oftrng. Beliau bersumpah afas nama Allah,

bahwa mereka semua akan makan hingga me,lringgalkanny4 dan

sesungguhnya pffiuk kami tetap meirdidih sebageimana adanya, dan

adonankami tetap dibuatroti seperti s€,mula"
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Keteransan Hadits:

Keempat, hadits Jabir tentang perjamuannya yang dihidangkan

kepada Nabi SAW pada perang Khandaq. Imam Bukhari mengutip

hadits ini dari Khallad bin Yahya, dari Abdul Wahid bin Aiman, dari
bapaknya, dari Jabir. Dalam riwayat Yunus bin Bukair di kitab
Ziyadat Al Maghazi disebutkan; Dari Abdul Wahid bin Aiman Al
Makhzumi.

9dt 11;- 
t\ :iut 

^:o 
\t q: OA |#t fem datung kepada Jabir,

makn dia berkata, "Sesungguhnya kami pada perang Khandaq").
Dalam riwayat Al Ismaili dari jalur Al Muharibi, dari Abdul Wahid
bin Aiman, dari bapaknya,"Dia berkata: Aku berkata kepada Jabir bin
Abdullah, 'Ceritakan kepadaku hadits Rasulullatr yang aku akan

meriwayatkannya darimu'. Maka dia berkata, 'Kami bersama

Rasulullah pada perang Khandaq'."
!, ,,- ,61;t "c*? (Lalu terhalang tanah keras). Demikian terdapat

dalam riwayat Abu Dzar, yakni menggunakan lafazh 'kaidah'.
Dikatakan, ia adalah tanah yang sangat keras. Iyadh berkata, "seakan-
akan yang dimaksud adalah bentuk tunggal kata'knid'. Sepertinya
maksud mereka bahwa 'kaid' -yakni bukit- telah menyulitkan

mereka dan membuat lemah, maka mereka pun mengadukannya
kepada Nabi SAW."

Dalam riwayat Ahmad, dari Waki', dd Abdul Wahid bin
Aiman disebutkan , S:4r'g. tg ria-aj (Dan di sini terdapat tanah keras

gunung). Sementara dalam riwayat Al Ismaili, "z;-tS *? (Terhalang

fudyah), yakni bagian yang sangat keras dan membatu. Al Ashili
menukil dari Al Jurjani dengan lafazh "Kindah." Lalu dalam riwayat
Ibnu As-Sakan disebutkan, "Katidah." Iyad berkata, "Aku tidak
mengetahui makna keduanya." Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

ol-*)t e.*?n";li-S :f ,'& pr y io' .rr:, itt Jyi jl=
(Alat datang kepada Rasilullah saw dan berkata, 'Ini tanah keras

406 - TATIIUL BAARI



telah menghalang pada khandaq'.). lalu ditambahkan, :du;;il:tb) iit
6'..}jt (Beliau bersabda, 'siramlah ia dengan air, dan mereka pun

menyiraminya dengan air'.).

ftrA riti'r*'kJi6 ij .J;r; Si 1,ltcu akan turan. Kemudian

beliau berdiri dan perutnya diganjal dengan batu). Yunus

menambahkan, y\-tt t1(Karena rasa lapar). Dalarn riwayat Ahmad

disebutkan, tij+L :b ,* Pt y it' ,* U, qr,?A-9:re 6.Vi
g'.-#lt ,q (Mereka ditimpa kepayahan yang sangat hingga Nabi SAW

mengikat batu pado perutnya larena lapar). Faidah mengikat batu

diperut adalah bahwa perut mengempis karena lapar, maka sangat

dikhawatirkan tulang belakang akan bunglruk. Adapun bila diletakkan
batu lalu diikat dengan tali maka belakang akan lurus.

Al Karmani berkata, "Barangkali tujuannya adalah

mendinginkan panasnya rasa lapar dengan hawa dingin bafu."

L3tt5 Atli- I lt-f, 
'zt/ts 't (Kami tinggal beberapa hari tidak

merasal<an sesuatu).Ini adalah kalimat yang disisipkan dalam kalimat
untuk menjelaskan sebab Nabi SAW mengganjal perutnya dengan

batu. Al Ismaili menambahkan , *jJ6-')rJl \t rr*, hiJ I (Kami tidak

malran sesuatu dan tidak mampu mendapatkannya).

i:jJt;), ' ,, ,i;fu 
"lJ'o\r 

ittd @ehau SAW mengambil

canghtl). Kata mi'wal artinya misftah (cangkul). I-alu dalam riwayat

Ahmad disebutkan,ir;-"ir ti S'.,:.lt'ijil6 (Beliau SAW mengambil

' mi'w al' at au' mishah ). Y alrrri disertai keraguan.

a'*i (Lalu beliau memulail). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, q*'i 6rli e'j (Lalu beliau mengucappnn basmalah

tiga lrali, lalu memulcuD. Al Harits bin Abi Usamah menukil dari jalur
Sulaiman At-Taimi, dari Abu {Jtsman, dia berkata, iit ;-l Ct +?
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"*j t: *$i ,rgz, i? \fr?'ij ,s-t!:s !, yristt 9d' e *i rltb

rj3-s (Nabi SAW memukul pada Khandaq kemudian mengucapkan:

,Dengan nama Allah, dengannya kita beragama. Kalau kita

menyembah selain-Nya niscaya kita sengsara. Alangkah bagusnya

Tuhan dan agama ini'.).

et il'#1 q sw ltvta*a iadilah ia pasir yang gembur). Terjadi

keraguan pada periwayat; apakah menggunakan kata ahyal ataukatr

ahyam? Demikian juga disebutkan oleh Yunus. Imam Ahmad

meriwayatkan dengan redaksi, it4"S artinya, ia menjadi pasir yang

gembur dan tidak membatu. Allah berfirman, ''-i ry J\r:r yrfi

QLdapun gunung-gunung bagaiknn pasir yang gembur)'

Sebagian berkata tentang firman Allah, ${' q'} o'i.:4
(rnereka minum sebagaimana minumnya unta), maksudnya adalah

pasir yang dibawa air. Perbedaan penafsitan ayat ini telah dipaparkan

pada pembahasan tentang j ual-beli.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i terhadap kisah ini

melalui sanad yang hasan terdapat tambahan dari hadits A1 Bara' bin

Aztb,dia berkata, 9:tiAt fr*jf h' & l' JfiV|'t ott $J

itr J*: J\d: {S&o ,Jrdt q},bU l"a'fu 9:#r, * e, .u?
i,s,6': ufi * t* at;bii' i,,:Jrit'uryt'i;6 i+;Pi ylt' &
'*,8' a? i zortr';,;it 6'rF 1\,ililri,;rlttr g* ryl ft i$t

*i?),i1tar 1\ ,;l!,r;f '&.;*'+i r(?rr isw rlt c,;rii''gJ6

#ili" 'j,i6 trtq'#,!t Vri,:rc1zit.'d;tt 
qV i .,*: iit:-tsr'pi

enri.Jr u siS;'q;e t$.1 '1.\' d\yti f, Ay Lqi (Ketika

Rasulullah SAW memerintahknn kami menggali khandaq [parit),

tampak pada knmi di sebagian khandaq batu besar yang tidak dapat

dihancurkan dengan canglatl. Kami mengadukan hal itu kepada Nabi

sAW. Maka beliau datang dan mengambil cangkul dan mengucapkan,
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'Bismillah'. Beliau memukulnya satu l@li hingga memecahlan

sepertinya, lalu bersabda, 'Allah Maha Besar, *ku diberi lamci-kunci

Syam, Demi Allah sungguh aku melihat istana-istana Al Humr saat

ini'. Beliau memultul kedua kalinya dan sepertiga yang lain pecah,

lalu bersabda, 'Allah Maha besar, aht diberi lcunci-htnci Persia.

Demi Allah, sungguh alar melihat istana putih Mada'in'. Kemudian

beliau memuhtl yang ketiga kalinya seraya mengucapkan 'bismillah'

dan menghancurkan batu yang tersisa. Lalu beliau bersabda, 'Allah

Maha Besar, aku diberi latnci-lanci Yaman. Demi Allah, sungguh alat

melihat pintu-pintu Shan'a' dari tempat ini selmrang'.).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr
seperti itu. Lalu Al Baihaqi meriwayatkan dengan panjang lebar dari
jalur Katsir bin Abdurrahman bin Amr bin Auf, dari bapaknya, dari

kakeknya, dan pada bagran awalnya disebutkan, fu ;-o !, l?j A,
i' 'rZi.i:;*-t a"-,;t -*- p\|i* ld:*', lo,*s, *i y
;&t y n' ,p yt J?3 t:d ,F ,& W Jrubl €;16 w-yw'c.,:F
'--.gi'# "{rj. q Oi:t r:}bt Lb q* -.,- -4 s- t* guL;6
1# q c.,iti jilr ii;jr tt i,:uio$Sr. rr#'33'!G3 -yt- l,3ifiir
tl:..i",r1 o.:,tJ-Jjl Cf -o,st 4, #i7rs nii'o1',frb i-?it ,filt
(Rasulullah SAW menggarisi khandaq [paritJ. Untuk setiap satu

orang mendapat bagian 10 hasta. " --dalam riwayat ini disebutkan-,
"Kami melewati batu putih yang merusak canglai-canghtl lcami.

Makn lrami ingin membelol<Jan khandaq (parit) dari batu itu. Tetapi

kami berlrata, 'Kita musyawarahkan dulu dengan Rasulullah SAW'.

Kami mengutus Salman menemuinya. " Lalu disebutkan, "Beliau

memulai satu pulailan yang memecahkan batu dan memancarkan

cahaya darinya- Beliau SAW bertakbir dan laum muslimin

bertakbir." 
-kemudian 

disebutkan- "Kami melihatmu bertakbir
malrn lrnmi pun bertalcbir. Beliau SAW bersabda, 'Sesungguhnya

kilatan pertama telah menerangi istana-istana Syam. Jibril
mengabarkan padaleu bahwa umatht akan mengalahkan mereka'."
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-Pada 
bagian akhirnya disebutkan-, "Kantm muslimin sangat

senang dan mereka pun saling memberiknn kabar gembira.").

Riwayat senada dinukil Ath-Thabarani dari hadits Abdullah bin Amr
bin Al Ash.

c,...*ir ,;\C.i,i,-l lt l*:",tui,Lli6 (Atat berkata, "Wahai

Rasulullah, izinkan aku kembali ke rumah"). Abu Nu'aim

menambalrkan dalam kitab Al Mustakhrai, C.o)U (Beliau memberi

izin kepadaku).Dalamkitab Al Musnad disebutkan hadits Ibnu Abbas,

e:F &i,t4trlJ(" s4;biio:$r,st'.rr1 y i,'',p !, S?;-bt
q-#t,P Sr;, is'Pi* &' *Utu,i 'eii'lti ,9i'e
?:rJir: r;f ,e ,l&.t ,Ss tdsi (Rasulullah SAW dan para sahabatnya

menggali khandaq. Mereka mengikat batu diperut-perut mereka

knrena rasa lapar. Ketikn Nabi SAW melihat hal itu, beliau SAW

bersabda, 'Apakah kalian dapat menunjukknn orang yang memberi

kita makanan?' Seorang laki-laki berkata, 'Baiklah!' Beliau bersabda,

'Jil(n demikian maka pergilah'.). Seakan-akan laki-laki yang

dimaksud adalah Jabir. Maka dari sini diketahui konteks kalimat,
"Izinlran alat wahai Rasulullah."

,f.14'rJjit @tu berkata kepada istrilat). Namanya Suhailatr

binti Mas'ud Al Anshariyah.

* gy (Aht memiliki sya'Iy'. Yunus bin Bukair menjelaskan

dalam riwayatnya bahwa sya'ir (gandum) tersebut satu sfta'.

iSr-ti (Dan kambing). Anaq adalah kambing betina. Dalam

riwayat Said bin Mina' setelahnya disebutkan, Ltb * f.t-F ,tl.q?6
'qtt4.6i ,r*;, 4 (Dia mengeluarkan padaht kantong htlit bersisi

satu sha' daripada sya'ir, dan kami memiliki hewan yang gemuk). Ad-
Dajin adalah hewan yang dibiarkan di rumah dan tidak dibawa ke

tempat penggembalaan. Umumnya hewan seperti ini menjadi gemuk.
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Ahmad meriwayatkan dari said bin Mina' dengan lafazh,'z["'rJ4.
(Hewan gemuk).

...;,!,-'"*bit;;jL-i (Aht menyembelih dan dia menumbuk). Orang

yang menyembelih adalan Jabir dan yang menumbuk adalah istrinya.
Dalam riwayat Said yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, ATiit
rft y6'**t *t6"**{g-i;t (Atu memerintahkan istrilru
menumbuk sya'ir, dan mmebuatlmn kami roti dari sya'ir tersebut).

'r;3r li'j*jjtt (Adonan telah lemburl. yakni telah lembut dan

mungkin ditutup.

qr-flr 'H.rJJg (periuk ditunglat). Atsafi adalah batu yang

dipakai meletakkan periuk, dimana jumlatrnya tiga batu (tungku).

t:)t+ G, (Hingga kami menaruh). Dalamriwayat Al Kasymihani

disebutkan,'C+ up lUrngga aku menaruh).

'?i gedikit makanan)- Digunakan bentuk tashghirftata yang

menunjukkan bentuk kecil) untuk menggambarkan betapa sedikit
makanan tersebut. Termasuk kesempurnaan kebaikan adalah
menyegerakan dan menganggap sedikit apa yang dihidangkan. Ibnu
At-Tin berkat4 "Sebagian membaca dengan latazh ,thu'aim, dan
tentu saja itu tidak benar.

,#):t !, l;,r6-Ui1'pi (Berdirilah engtrau wahai Rasulullah

bersama satu atau dua orang). Dalam riwayat Yunus tercantum, it>vr)

(Dua lakiJaki). Kemudian dalam riwayat Said setelah ini disebutkan,
'u;'triut'C (Berdirilah engkau dan beberapa orang bersamamu).

Imam Ahmad menyebutkan dalam riwayatrya, J.J3-b1'e-ri'Cki
i:Jii l;j ^jt, ltt * !, Sfl fem ingin Rasutuuah MW datang

seorang diri).

-
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o2gt e'ir ?ui .tij lW lnetiau bersabda, "Berdirilah lmlian

semtta.." Maka kaum Muhajirin berdiri). Dalam riwayat Yunus

disebutkan, t"-Jj ,V'C#-JjJ.)UI lnetiau bersabda kepada semua

lraum muslimin, 'Berdirilah kalian'.). Keterangan ini lebih jelas,

karena hadits-hadits yang telah disebutkan menunjukkan bahwa Nabi

SAW tidak mengkhususkan ajakan itu kepada kaum Muhajirin. Maka

seakan-akan maksudnya adalah kaum Muhajirin berdiri juga orang-

orang yang bersama mereka. Hanya saja mereka disebut secara

spesifik karena kemuliaan mereka. Kelanjutan hadits ini terdapat

indikasi ke arah ini. Sesungguhnya dia berkata, ,)'ii oi;t 
'b 

,yt Ai

,r-tt\it i-56urpt y n' & yt l?;ie 9u.t (Ketika masuk ke

tempat istrinya beliau berkata, 'Kasihan engkau, Rasulullah SAW

datang dengan kaum Muhajirin dan Anshar'.).

ra3ir :&;i.ii'Ci tai'6 Ji ,Ud (Dia berkata, "Apakah

beliau menanyaimu?" Dia menjawab, "Ya!" Beliau bersabda,
"MasuHah kalian'). Dalam redaksi ini disebutkan secara ringkas.

Adapun penjelasannya ditemukan dalam riwayat Yunus, 'U'$i ,i'6

9*i F f Lb &',p,,V,'l-,;ti, ;r.i'pin' it *1rI t G ilix)t

6:t-bJu. pt yin'& n'ir: :siE ,c;,uit,iii g;;r ,*'dtn
,:-jbi'ir;i Xlr ,iJ66 ,f i#t .iltitt g ut" os'J" 'i:irii ,:ib;*i
rli-.tJ Ce ;b li ',3i ,{& \A{#lf i'itt (Dia bertrata, 'Ateu

mengalami rasa malu yang hanya diketahui Allah Azza Wajalla. Alat
berlrnta, 'Sekelompok orang datang untuk hidangan satu sha' sya'ir
dan seelar lcambing'. Alru masuk menemui istrilru dan berkata,
'Englrau mendapatkan rasa malu. Rasulullah datang dengan para

penggali khandaq semuanya'. Dia berlata, 'Apalmh beliau telah

bertanya lrepadamu berapa banyak makanan kita?' Alat berkata, 'Ya!'
Dia berlrata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui. Kita telah

mengabarlrnn kepadanya apa yang kami miliki. Maka hilanglah

lrerisauan yang sangat itu darilru'.).
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Pada riwayat berikutrya disebutkan, .tL-. ellLiriS ,f:,;t q
i:-ri ,riir U,i-'tS iifi 6n* datang kepada isrnya dan dia berkata,

'Ada apa denganmu?' Alat berkata, 'Aka telah melakukan apa yang

engkau katakan '.). Sementara pada bagran awalnya sudah disebutkan,

'rft4'+,i ; r*;r,;r"ty&t,rp lt {rir# r 'ijLi6
(Istrinya O"rtoto kepadanya, :Jorfon permalukan alu dihadapan

Rasulullah SAW dan orarrg-orang yang bersamanya'. Aku datang

kepada beliau dan berbisik kepadanya).

Perbedaan versi ini dipahami bahwa pada mulanya istri Jabir

berwasiat kepadanya agar memberitatru Nabi SAW keadaan yang

sebenarnya. Namun, ketika suaminya mengabarkan Nabi SAW datang

bersama semua sahabatnya, maka dia mengira Jabir tidak

memberitatru Nabi SAW kondisi yang ada, maka dia pun berseteru

dengannya. Setelah Jabir memberitatru telah melakukan apa yang

diperintahkannya, saat itu juga dia menjadi tenang, karena dia

mengetahui kemungkinan akan terjadi peristiwa yang luar biasa. Hal
ini menunjukkan kecerdasan akalnya dan kesempurnaan

keutamaannya.

Pernah pula terjadi antara Jabir dengan istrinya sehubungan

dengan kisah kurma. Jabir berpesan kepadanya 
-saat 

Rasulullah

SAW mengunjungi mereka- agar tidak berbicara kepada beliau

SAW. Ketika Rasulullah hendak pulang, maka dia berseru, "Wahai
Rasulullah, berdoalah untulku dan suamiku." Maka beliau SAW
berdoa, "Semoga Allah memberikan karunia ke,padamu dan

suamimu." Jabir mengecamnya atas perbuatan itu. Namun dia berkata,

'Apakah engkau mengir4 ketika Allah me,ngarahkan Rasul-Nya ke

rumahku, kemudian dia keluar tanpa aku memintanya untuk berdoa?"

Kisah ini diriwayatkan Imarn Ahmad dengan sanadyatghasan dalam

hadits yang panjang.

Kisatr serupa dikutip Abru Az-Zubair, batrwa dia berkata kepada

Jabir, ,iulLt:2't6tbe63l,!, S?,t{ 'tjii llli,:i # $q3e
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tic* t;-:"tt,qi.' # :Y, q:t1 )fi, qr*'";'p >ti g:,i6 ,j6
(Kembalilah dan jelaskan kepadanya." Aku kembali kepada beliau

SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya yang ada

hanyalah seekor knmbing betina dan satu sha' sya'ir." Beliau SAW

bersabda, "Kembalilah dan jangan gerakknn tungku dan periuk
hingga aht datang, dan pinjamlah piring besar.").

rja.rr-:afY1 (Dan jangan berebutan). Yakni jangan kalian

berdesakan. Dalam riwayat berikutnya disebutkan, $b J *76
'!1rr )'aJi t-rr;. Jt'* l'$6:t |i#i (Dia mengetuarknn

lrepadanya adonan, maka beliau meludahinya dan mohon keberkahan

padanya, kemudian beliau menghampiri burmah [periuk dari batuJ

dan meludahinya serta mohon keberkahan padanya).

Lf|i 1fn*udian mencabut). Yakrrri mengambil daging dari

periuk. Dalam riwayat Said yang disebutkan sesudah ini, '6X9 
i-\t')ul

1:)r;'#i; (Beliau bersabda, 'Panggillah pembuat roti dan hendaklah

membuat roti bersamamu'.). Maksudnya, untuk membantumu. Dalam

riwayat Abl Az-Zabair disebutk *r, t:-)SJ'a:;S'a:;:S ptait (Beliau

mendudulrlrnn mereka sepuluh sepuluh, lalu merelca makan).

? ei (Tersisa sesuatu). Dalam riwayat Sa'id disebgtkan, p6
tl:*,j ef-j ,, -l;,fi'lui. e* '--ltt iu, (Atat bersumpah atas nama

Allah merelra makan 
-yalcni 

telah makan- hingga meninggalkannya

dan berbalik pulang). Sementara dalam riwayat Yunus bin Bukair

disebutkan , 6 $1 )lir5 j1fu 
":tib 

,oW| ,# & e6t Jt qi J\ ui

w:il lnenau turus menerus menghidangkan kepada manusia hingga

merelra lrenyang semuanya. Sementara tunglru dan periuk kembali
lebih penuh daripada sebelumnya).

€9?t rU ,{ (Makanlah ini dan berilah hadiah).Ini adalah

perintah kepada istri Jabir untuk makan dan menghadiahkannya.

4I4 - FATI{UL BAARI



Kemudian hal itu beliau jelaskan dalam sabdanya, '#.+1;dr lf
"z-OW (Sesungguhnya manusia ditimpa kelaparan). Dalam riwayat

Yunus disebutkan, "Beliau SAW bersabda, 'S-t'S J:j * ,qyr r{
'eJ">i g,i qgt(Makanlah dan hadiahkan'. Karni pun terus mefterus

makan dan menghadiahkannya sepanjang hari itu."). Abu Az-Zubair
meriwayatkan dari Jabir, & l' Jh A" 6t ,*.t4t[&1i'*; W,6
'eLJ.i:.!ii'€t * )il lKamr pun memakannya dan menghadiahrran

kepada tetangga-tetangga kami. Ketika Rasulullah SAW keluar, maka
ia pun habis).

Pada pembatrasan tanda-tanda kenabian disebutkan juga hadits
Anas tentang makanan yang sedikit menjadi banyak. Dalam kisah lain
dan tak perlu diulangi kembali.

Kelima, hadits Jabir RA seperti di atas. Imarn Bukhari mengutip
hadits ini dari Amr bin Ali, dari Abu Ashim, dari Hanzhalah bin Abi
Suffan, dari Sa'id bin Mina'. Abu Ashim yang dimaksud adalah Adh-
Dhahhak bin Makhlad (grru Imam Bukhari). Namun, dia menukil
darinya di tempat ini melalui perantara. Dia termasuk guru senior
Imam Bukhari. seakan-akan Imam Bukhari tidak sempat mendengar
langsung hadits ini dari gurunya sebagaimana halnya hadits-hadits lain
yang terdapat perantara antara dia dengan gurunya.

rial? (Kemprsr. YaIffii perut kosong.

bii*U (Atu pulang). yalmi aku kembali ke rumah.

t3;'* iii tj4't1 ls"ruoggahnya Jabir telah membuat

jamuan). Kata 'suwar' di sini artinya makanan dalam bahasa
Habasyah. Ada juga yang mengatakan 'pesta' dalam bahasa persia.

Kata ini juga digunakan untuk bangunan yang mengelilingi suatu kota.
Adapunbila diberi hamzatr (sz r) artinya adalah sisa.
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& yi fi luartlah kalian). tni kalimat ajakan yang bermuatan

anjuran, yakni kemarilah kalian dengan segera. Dalam riwayat Al

Qabisi disebutkan, "ahlan bikum" (selamat datang atas kamu), yakni

ditambah huruf 'alif pada awalnya, tapi yang benar 'alifl tersebut

dihapus.

Uj;,#, (Dan mereka sebanyak seribu). Maksudnya jumlah

mereka yang makan. Dalam riwayat Abu Nu'aim di kitab Al

Mustakhraj disebutkan; Dikabarkan kepadaku bahwa jumlah mereka

900 atau 800 orang. Sementara dalam riwayat Abdul wahid dari

Aiman yang dikutip Al Isrnaili, "Mereka berjumlah 800 atau 300

orang." Lalu dalam riwayat Abu Az-Zubair, "Mereka berjumlah 300

orang.,, Adapun yang dijadikan pedoman adalah riwayat yang

menyebutkan jumlah terbanyak. Karena di sana terdapat pengetahuan

yang lebih. Mengingat riwayat-riwayat ini mengisahkan satu kejadian.

\JJ:*\S (Dan merekn berpaling). Yakni mereka meninggalkan

makanan.

5f:'*',fu1'qr'e'i 4 €i,E tt) W?ut qr esG t
.g:bt i"y- lri t:k |dv (rAt t1tuiit'cjj;r lr;iilr "rbt)

4103. Dari Aisyatr II(A, ,,Dan ketika mereka datang kepada

lrnmu dari arah atas knmu dan dari arah bawah kamu, dan ketika

pandangan-pandangan mata terbelalak dan hati telah sampai ke

tenggorokan." Diaberkata, "Hal ifu terjadi pada perang Khandaq."

,'J6&?ut qr:t;t ,F
t,? ,.,o.1 

". 
o

,:'b3.'-31 p O:t*St|';

W ti a:"*:''t:

'qt-31 ,p*'t y\t ;*'u;t ok

,i* -'^L;. it ti-
613r u hr l! ar;
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t{rl'-rf", U;:ut+v t1 iri;ilr *i
$'rA ryl;rf 6y qr't*. il jlr L1

.rS r# ,'€t* dre;,
4104. Dari Al Baraa' RA, dia be*at4 'T.{abi SAW

mengangkut tanatr pada perang Khandaq hingga perutnya tertutup

-atau 
perutnya berdebu- dan mengucapkan:

Demi Allah, kalau bukan karena Allah kita tidakmendapat petunjuk,

kita tidak bersedekah dan tidakpula shalat.

Tuntnknnlah ketenangan atas kami,

teguhlran l@ki-l@ki kami saat bertemu musuh.

Sungguh merekn itu telah berbuat lalim terhadap knmi,

l@tika merelca menginginkan fitnah kami menolabrya.

Beliau mengeraskan suaranya mengucapkan; kami
menolaknya. . . kami menolaknya.. .

,ju F, *b,* 4t*tlpLht u1r,r* it*
.rf."su 3ti, LKiii r:a,'-'Fi

4105. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Alat diberi pertolongan dmgan sebob Ash-Shaba dan kaum 'Ad

dibinasalran dengan sebab Ad-Dabur."

i; ok r! :JvL.tU- lG ;r;itSr |.t- :JG or;;t ,tj ,r
7t:;, "w-'^il:,'* r' + \, ;* li,i 

"l 
i, d:* :' 7r:;\t
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ry-.13"tt f,uk'r- yi:j*.'lir i atr: J, o:'-.tr

,JA 
=,A 

,t M;{) *tj, /t :ry.t';
q* l') a:*;'ti' 6rar 

" 
ri oi; i+,

r$i ,fL"^$, l;L'oy1t"i\t',.j7

tg r*. ii jlr L1

t ,4. U.r,O!
.Lof U. *t A J.L,_ fJ

$'^1t rr,;tr|'oy

:JE

4106. Dari Abu Ishaq, dia berkata, aku mendengar Al Bara'

menceritakan" dia berkata, "Ketika perang Ahzab dan Rasulullah

SAW membuat parit, aku melihat beliau mengangkut tanah parit

hingga tertutup dari (penglihatan) kami kulit perutnya oleh tanah

--dan beliau seorang yang memiliki bulu lebat- lalu aku

mendengamya mengucapkan sya'ir Ibnu Rawahah. Beliau SAW

memindahkan tanah itu seraya mengucapkan:

Demi Allah, lcalau bukan karena Allah kita tidak mendapat petuniuk,

kita tidak bersedekah dan tidak pula shalat.

Turunlranlah ketenangan atas kami,

teguhlcan l(nki-luki kami saat bertemu musuh.

Sungguh mereka itu telah berbuat lalim terhadap kami,

ketilra mereka menginginknn fitnah lami menolalorya.

Beliau memanjangkan suilanya mengucapkan; karni

menolalanya. . . kami menolaknya. . .

?nr o,>, * ir,:i al * *:# i' +;t *,*';.*,r
' '2: o'roirn . o-'r,r, 

'
.o:_ri;rr t;.dl4:, i; J')i :Jti t4b
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4107. Dari AMurratrman --dia adalah Ibnu Abdullah bin
Dinar- dari bapalrrya bahwa Ibnu Umar RA berkata, "Perang

pertama yang aku ikut menyaksikannya adalah perang Khandaq."

Keteranean Hadits:

Keenam, hadits Aisyatr RA tentang firman Allah, "Ketikn
merelra datang pada lumu dari arah atss kamu...o'.

',iti'tp'e'Ft 4t'#! q f :i*\l> *fu q:yo *
.o:r-b)t i{lri irf ,Liri (frdtU+at'&ijr6Sr (Dari Aisyah RA,

"Dan ketika mereka datang kepada knmu dari arah atas knmu dan

dari arah bawah lcnmu, dan ketika pandangan-pandangan mata

terbelalak dan hati telah sampai ke tenggorokan." Beliau berkata,
"Hal demikian itu terjadi pada perang Khandaq). Dalan riwayat Ibnu
Mardawaih dari hadits Ibnu Abbas RA disebutkan, 'Tirman Allah,
'Dan ketika merelca datang pada kamu dari arah atas lamu', yakni
Uyainah bin Hashn. Sementara 'Dan dari arah bawah kamul yalori
Abu Suffan bin Harb.

Ibnu Ishaq me,lrjelaskan dalam kitab Al Maghazi tentang

kronologis pengambilan posisi markas oleh mereka. Dia berkata:
Kaum Quraisy mengambil posisi tempat perkumpulan air banjir
sebanyak 10.000 yang terdiri dari kaum Quraisy serta para pengikut
mereka dari bani Kinanah dan Tihamah. Uyainah bermarkas di
Ghathafan, sedangkan onmg-orzmg yang bersama mereka dari
penduduk Nejed bermarkas di sisi gunung Uhu{ dekat dengan pintu
Nu'man. Rasulullah hrsama kaum muslimin keluar hingga
memposisikan belakang mereka ke arah bebukitan dalam kekuatan

3000 personil. Sementara lfiandaq (pari$ berada di antara mereka

dengan musuh. Beliau me,ne,rnpatkan kaum wanita dan anak-anak di
puncak bukit-bukit kecil.

Huyay bin Al Alfithab berangkat menemui bani Quraizhah dan
terus membujuk mereka hingga mau berkhianat (seperti akan
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dijelaskan pada bab berikutnya). Berita pengkhianatan bani Quraizhah
sampai juga kepada kaum muslimin dan semakin menambah tekanan

atas mereka. Nabi SAW hendak memberikan 1/3 hasil buah-buahan

Madinatr kepada Uyainah bin Hashn dengan syarat mereka mau

pulang. Namun, kebijakan ini tidak disetujui Sa'ad bin Mu'adz dan

Sa'ad bin Ubadah. Keduanya berkata, "Kami dahulu bersama mereka

dalam keslrikan dan mereka tidak memakan apapun dari hasil bumi

kami. Lalu bagaimana kami melakukan yang demikian dalam Islam?

Kami memberi mereka harta benda kami? Sungguh kami tidak butuh

hal ini. Kami tidak akan memberikan kepada mereka kecuali pedang."

Pengepungan terhadap kaum muslimin dirasakan semakin berat.

Hingga Mu'tab bin Qusyair, Aus bin Qaizhi, dan selain keduanya dari

kalangan kaum munafikin menunjukkan kemunafikannya. Allah

menurunkan firman-Nya , 6;t-b'1 6',"t; C,* e|i-$tii tiAilt JA\,
t::* \ ;flJhr 1Oo, [ingatlahJ ketika orang-orang munafik dan

orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya berkata, 'Allah dan

Rasul-Nya tidak menjanjikan kepada kami melainkkan tipu daya'."
(Qs. Al lthzaab [33]: 12) Adapun yang datang dari bagian atas mereka

adalah bani Quraizhah dan dari bagian bawah mereka adalatr kaum

Quraisy serta Ghathafan.

Ibnu Ishaq berkata dalam riwayatnya; Tidak terjadi antara

mereka peperangan selain saling melempar anak panah. Akan tetapi

Amr bin Abdu Wudd Al Amiri dan beberapa orang bersamanya

berusaha melewati khandaq (pari| yang agak menyempit hingga

mereka berhasil memasuki garis kaum muslimin. Kedatangan Amr bin
Abdu Wudd disambut Ali bin Abi Thalib dan tedadilan perang

tanding yang berakhir dengan terbunuhnya Amr bin Abdu Wudd. Lalu
Naufal bin Abdullah bin Al Mughirah maju dan disambut oleh Jabir

dan terjadi duel yang berakhir dengan kemenangan Jabir. Menurut
versi lain, orang yang membunuh Naufal adalah Ali bin Abi Thalib.

Melihat keadaan yang kurang menguntungkan, mereka yang tersisa

memilih mundur dengan membawa kekalahan.
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Al Baihaqi meriwayatkan dalam Y,rtab Ad-Dala'il dai jalur Zaid
bin Aslam; Seorang laki-laki berkata kepada Hudzaifah, "Kalian
mendapati Rasulullah SAW dan kami tidak mendapatinya." Dia
berkata, "Wahai putra saudaraku, Demi Allah, engkau tidak tahu
sekiranya mendapatiny4 bagaimana keadaanmu. Sungguh kami telah
melihat diri-diri kami pada malam perang Khandaq di malam dingin
dan turun hujan. Saat itu Rasulullah bersabda, 'Siapa yang pergt ke

tempat musuh untuk mengetahui keadaan merela dan Allah akan
menjadilrnnnya teman bagi lbrahim pada hari Kiamar'. Demi Allah,
tak seorang pun yang bendiri. Beliau berkata kepada kami yang kedua
kalinya, 'Allah menjadikannya pendampinglru'. Namun, belum ada

seorang pun yang berdiri. Abu Bakar berkata, 'Utuslah Hudzaifah'.
Beliau bersabda 'Pergilah!'Aku berkata, 'Aku takut akan ditawan
musuh'. Beliau bersaMa 'Sungguh englmu tidak akan ditawan
musuh'." Lalu Hudzaifah menyebu&an dirinya berangkat dan
menyaksikan rnusuh berbantatr-bantahan. Saat itulah Allah mengirim
atas mereka angin yang tidak membiarkan bangunan melainkan
dirobohkannya dan tidak meninggalkan satu bejana pun melainkan
dibaliknya.

Riwayat serupa dinukil juga dari Amr bin Sari' bin Hudzaifah,
dan di dalamnya disebutkan, "sesungguhnya Alqamah bin Alatsah
berkata, 'Wahai keluarga Amir, sesungguhnya angln telah
membunuhku dan me,ngfoantam kaum Quraisy, angln tersebut
mengalatrkan mereka atas sebagian perlengkapan mereka'." Al Hakim
meriwayatkan dari Abdul Aziz putra saudara Hudzaifah, dari Abu
Hudzaifah, dia berkata, "Surgguh kami melihat diri-diri kami pada
malam Ahzab. Abu Su$ran dan orang-orang bersamanya dari arah atas

kami dan Quraiznah dari arah bawah kalni. Kami khawatir mereka
mengganggu wanita dan anak-anak kami. SunggUh tak pernah datang
kepada kami keadaan yang lebih gelap dan angin yang lebih kencang
daripada malam itu. Orang-orang munafik mulai minta izin seraya
mengatakan,'Sesungguhn5ra rumah-rumatr kami bufuh penjagaan'.
Nabi SAW lewat se,mentara aku sedang memeluk kedua lututku dan
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tidak tinggal bersamanya kecuali sekitar 300 orang. Beliau SAW

bersabda, 'Pergilah dan kabarkan kepadalu keadaan mereka'. Beliau

berdoa untukku dan Allah menghilangkan dariku rasa dingin dan

takut. Aku memasuki perkemahan mereka dan ternyata angin di

tempat itu tidak meninggalkan satu jengkal pun. Ketika kembali, aku

melihat para penunggang kuda berada di jalanku, mereka berkata,

"Kabarkan kepada sahabatmu bahwa Allah telah melindunginya dari

musuh." Kandungan pokok hadits ini terdapat dalam riwayat Imam

Muslim secara ringkas. Pada hadits berikutnya akan disebutkan sedikit

keterangan yang berkaitan dengan hadits Aisyah.

-'--Jrd.fir'5i- t-w.';,rl u!; lttingga perutnya tertutup atau

perutnya berdebu). Demikian disebutkan di tempat ini disertai

keraguan. Adapun kata'aghbara' malaanya cukup jelas berasal dari

kata 'ghubaar' yang berarti debu. Sementara kata 'aghmara' .Ll
Khathtabi mengatakan, "Jika lafazh ini akurat maka maknanya bahwa

tanah telah menutup kulit perutnya. Dari sini diambil kata'ghimaar
an-naas', yakni jika manusia berkerumun, sebagiannya menutupi

sebagian yang lain." Dia juga berkata, "Sebagian meriwayatkan

dengan lafazh afara yang juga bermakna tanah."

Iyadh berkata, "Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh
a'bara. Sebagian mereka membaca 'bathnahu' dan sebagian lagr

membaca 'bathnuhu'. Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, '.J &
'--.ii ii .iL.lUnggo perutnya berdebu atau terkena debu). Sementara

dalam riwayat Abu Dzar dan Abu Zaid, 'Hatta aghmara'. " Dia
berkata, "Kata ini tidak memilik makna di tempat ini, kecuali bila
diartikan 'tertutup', seperti tercantum dalam riwayat lain disebutkan,

'Hingga tertutup dariht lailit perutnya dengan debu'." Kemudian dia
berkomentar, "Versi paling tepat diantara riwayat-riwayat ini adalah

yang menggunakan redaksi' aghbara bathnuhu' ."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam hadits Ummu Salamah yang

dikutip Imam Ahmad dengan sanad yang shahih disebutkan, 'Nabi
SAW memberi mereka susu pada perang Khandaq, sementara rambut
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dadanya tampak berdebu." Dalam riwayat berikutnya disebutkan,
"Hingga tertutup dariku kulit perutnya dengan debu. Dan beliau
adalatr seorang yang memiliki bulu lebat." Makna lahir riwayat ini
menyatakan bahwa beliau memiliki bulu dada yang lebat. Namun,
sebenarnya tidak demikian, karena sesungguhnya di antara sifat beliau
bahwa bulu di dada hingga perutrya sangat halus. Hanya saja
mungkin dipadukan bahwa meski rambutnya itu halus namun sangat

banyak, yakni tidak terpencar tetapi membentuk satu garis panjang.

rij-lir f Xi,r fi lrt ,|tr- (Beliau mengataknn; Demi Allah, kalau

bukan karena Allah kita tidak mendapatkan petunjuk). Pada riwayat
sesudah ini dijelaskan bahwa syair yang beliau lantunkan adalah
perkataan Abdullah bin Rawahah.

Adapun lafazh'innal ulaa qad baghau alainaa' (sesungguhnya
mereka telah berbuat lalim terhadap kami) juga tidak sesuai nada
sya'ir. Seharusnya dikatakan 'anna alladzii qad baghau alainaa'
(sesungguhnya orang-orang yang berbuat lalim terhadap kami).
Namun, periwayat menyebut 'ulaa' yang bennakna 'alladziina'
seraya menghapus kata'qad' .

Menurut Ibnu At-Tin, kata yang terhapus adalah 'qad' darrt

'hum'. Dia berkata, "Seharusnya bait syair, 'innal ulaa hum qad
baghau alaina' (sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang
berbuat lalim terhadap kami). Bait tersebut memang memenuhi nada
syair bila ditambahkan apa yang beliau katakan. Hanya saja tidak ada
keterangan yang memastikan demikian.

Sebagian periwayat menyebutkan dalam riwayat Imam Muslim
dengan kata 'abant' (enggan) sebagai ganti 'baghau' (angkuh).
Penggantian lafazh ini memiliki makna yang benar, yakni mereka
enggan masuk dalam agama kami.

Pada jalur kedua hadits Al Bara' disebutkan, "innal ulaa qad
raghibuu alaina" (sesungguhnya mereka telah benci pada kami).
Serupa dengannya dinukil As-Sarakhsi, Al Kasymihani, Abu Al Waqt,
dan Al Ashili. Demikian juga dalam naskah Ibnu Asakir. Adapun
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periwayat lainnya menukil dengan kata'baghau' sarna seperti di atas.

Al Ashili menukil dengan lafazh 'baqau'. Namun, dalam kitab Al

Mathali'dia menukil dengan kata'baghau'. Kemudian dalam riwayat

Abu Al Waqt disebutkan dengan kata 'zaghau'. Namun, yang

masytrur keterangan dalam kitab Al Mathali'.

t-i}j,-1lt : afyJc Q|e-ij (Beliau mengeraskan suara

mengucapknnnya; kami menolak... kami menolak...). Demikian

dinukil kebanyakan periwayat. Sementara pada akhir riwayat kedua

disebutkan , Si\r$i tt3""i (Beliau memaniangkan suaranya di

bagian akhirnya). Hal ini menjelaskan bahwa yang dimaksud 'kami

menolak' adalah perkataan pada bagian akhir bait tersebut, yaitu

lafazh, t4l e,tffri S1 (Disaat mereka menginginkan fitnah kami

menolak). Mungkin juga yang dimaksud adalah lafazh pada bagian

terakhir, yaitu perkataannya, t4l a'* t5lf;l(Sesungguhnya jika

diteriakkan kepada kami maka l<ami menolak).

Abu A1 Waqt dan Karimah meriwayatkan dengan kata ataina

(kami datang). Sementara Al Ashili dan As-Sajzi, atatnaa (datang

pada kami). Menurut Iyadh kedua versi ini silma-s,rma benar dari segi

makna. Versi pertama maknanya; Jika diteriakkan kepada kami suatu

perkara yang menggemparkan maka kami enggan lari dan tetap teguh.

Sedangkan versi kedua maknanya; Kami datang dan maju menghadapi

musuh-musuh kami. Dia berkata, "Riwayat pada bagian ini dengan

kata'ataina' lebih tepat. Karena pengulangan kata pada huruf akhir

bait merupakan cacat bagi sajak syair. Maka ymg lebih benar bahwa

bait, "idza araaduu fitnata abaina" menggunakan kata 'abaina'

bukan yang lainnya. Sedangkan bait, "inna idzaa shiiha binaa

atainao" menggunakan lafazh' ataina' .

Pada sebagian naskatr tertulis, "wa in araduunaa alaa fitnati
abainaa" (ika mereka menginginkan kami kepada suatu fitnatr maka

kami menolak). Tapi versi ini mengalami perubahan dari yang

sehartrsnya.
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Kedelapan, hadits Ibnu Abbas tentang peristiwa Khandaq.

t:$u.'cr".-t (Aku ditolong dengan sebab Ash-Shaba). Yakni

angn timur. Adapun 'ad-dabur' adalah angrn barat. Imam Ahmad

meriwayatkan dari hadits Abu Sai4 diaberkata, J'.-1V:oliAr ?[[ili
li ,9.,t"* ?r'i<tst,p- , 

jri ,4vat tla, ,Ai ii tie :e q J^ ,1'

*l-,).*t *b, e+/,f ,t'llu.-$t:rbi'o:*ikr qF iS'6 -ooit (Kami

berlrata pada perang Khandaq, 'Wahai Rasulullah, apakah ada

sesuatu yang engkau katakan? Sungguh hati telah sampai ke

tenggorolran'. Beliau menjawab, 'Ya! Ya Allah tutuplah aurat kami,

berilan rasa aman pada ketaleutan kami'." Beliau berkata, "Maka

Allah memukul wajah-wajah para musuh kami dengan angin. Allah
menghancurkan merela dengan angin.').

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dalam pembahasan tntang tafsir

dari jalur lain dari Ibnu Abbas, dia berkata, *, u1!' ,itll{ ,+J' ;J,t
ht;- ati 4Jiu;i# : ;;;s,4,Uut ;pi y.il' ..,1; ),'l?;'H
ry q)r$ t71l 1*n-snaba berkata kepada tttara, 'Berangkatlah

dengan lrami untuk menolong Rasulullah SAW'. Ia menjawab,
'Sesungguhnya udara panas tidak bergerak di malam hari'. Malm
Allah murlra lrepadanya dan menjadikannya binasa). Dalam riwayat

beliau melalui jalur lain, qi; ilr k b J?:Wr1 ny {l} cJt(i

L!lr '&j (Adapun anginyang digunakan menolong Rasulullah SAW

adalah Ash-Shaba).

Pada pembahasan tentang istisqa' (memohon hujan) telah
dijelaskan rahasia pe,ngtfiususan'ad4abur'bagp kaum 'Ad, dan Ash-
Shaba bagi kaum muslimin. Dari jalur ini diketatrui pula alasan Imam
Bulfiari mengutip hadits Ibnu Abbas di tempat ini, yakni bahwa Allah
meme'nangkan Nabi-Nya pada peristiwa Khandaq dengan sebab angin.

Allah berfirman, "Kami mengirimkan atas merekn angin dan tentara
yang merelra tidak melihatnya." Mujatrid berkat4 "Allatr menjadikan
angrn dapat menguasai mereka hingga membalikkan periuk mereka,
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mencabut tiang-tiang kemah merek4 sehingga membuat mereka

kewalahan."

Ibnu Ishaq menuturkan sebab kepulangan mereka sebagai

berikut:

Nu'aim bin Mas'ud Al Asyja'i datang kepada Nabi SAW dan

menyatakan diri masuk Islam tanpa diketahui kaumnya. Beliau SAW
bersabda kepadanya, "Lalankan sesuatu untuk kami." Dia pergl

menemui bani Quraizhah -sebelumnya 
dia adalah teman akrab

mereka- dan berkata, "Kalian telah mengetahui kecintaanku (pada

kalian)." Mereka berkata, "Benar!" Dia berkata, "Sesungguhnya

Quraisy dan Ghathafan bukan ini negeri mereka. Sungguh jika mereka

melihat kesempatan niscaya akan memamfaatkannya. Tetapi bila
tidak, mereka akan kembali ke negeri mereka dan meninggalkan kamu

bersama Muhammad, padahal kamu tidak akan mampu

rnenghadapinya." Mereka berkata, "Bagaimana pendapatmu?" Dia
berkata, "Jangan berperang dipihak mereka hingga mengambil
jaminan dari mereka." Mereka pun menerima pendapatnya. Kemudian
dia pergi menemui kaum Quraisy dan berkata, "Sesungguhnya Yahudi
menyesal karena berkhianat terhadap Muhammad dan mereka telah

mengirim utusan untuk memperbaiki hubungan dengannya. Kirim
utusan kepada mereka untuk mengatakan, 'Kami tidak ridha hingga

kalian mengirim utusan kepada Quraisy untuk mengambil jaminan

dari mereka, lalu perangilah mereka (kaum muslimin)'. Kemudian dia

mengatakan seperti itu kepada Ghathafan. Keesokan harinya, Abu
Su$an mengirim Ikrimah bin Abu Jahal kepada bani Quraizhah untuk
mengatakan, 'Sungguh tempat tinggal kami telah sempit dan kami
tidak mendapatkan tempat penggembalaan. Keluarlah bersama kami
unhrk menyerang Muhammad'. Mereka menjawab, 'Ini adalah hari
Sabtu dan kami tidak melakukan aktifitas apapun padanya, dan kami
harus mendapatkan jaminan, agtr kalian tidak mengkhianati kami'.

Quraisy berkata, "Inilah yang diperingatkan Nu'aim kepada kamu."

Mereka mengirim ufusan kedua untuk mengatakan, "Kami tidak
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memberi kamu jaminan. Jika kalian ingin keluar maka lakukanlah."

Quraizhatr berkata, *Inilah yang dikabarkan Nu'aim kepada kita."

Ibnu Ishaq berkat4 ',Yazid bin Ruman menceritakan kepadaku,
dari Urwah, dari Aisyatr, "Sesungguhnya Nu'aim seorang fukang adu

domba. Katanya Nabi SAW bersabda kepadany4 'Orang-orang
Yahudi mengirim utusan kepadaku untuk mengatakan; Jika engkau

ridha mengambil barang jarninan dari Quraisy dan Ghathafan, lalu
engkau berikan pada kami, maka sungguh kami akan menyerahkan

mereka kepadamu, unfuk engkau perangi'. Maka Nu'aim kembali
kepada kaumnya dengan segem untuk mengabarkan hal itu. Mereka
berkata, 'Demi Allah, sungguh Muhanrmad tidak berdusta kepada

mereka, dan memang oftmg{rang Yahudi adalatr pengkhianat."
Demikian juga yang dia katakan kepada kaum Quraisy. Maka inilah
yang menyebabkan perpecahan di kalangan mereka dan mernaksa

mereka pulang. Pada hadits keenam dijelaskan apa yang dikirim
kepada mereka daripada angin.

Kesembilan, hadits Ibnu Umar tentang perang pertama yang dia
ikuti bersama Rasulullatr SAW. Imam Bukhari meriwayatkan hadits
ini dari Abdah bin Abdullalu Aari Abdu Shamad, dari Abdurrahman,
dari bapaknya. Abdushamad yang dimaksud adalah Ibnu Abdul
Warits bin Sa'id.

Oliiir ?'ti-'air4J, # ;ii (peristiwapertamayang aku turut

poaonyo adalah Orronf Xianaail.Yakf peristiwa pertama yang aku
turut terlibat langsung. Keterangan ini selaras dengan riwayat Nafi'
dari beliau pada bagran awal bab. Ath-Thabarani meriwayatkan

dengan sanad yang shahih darilbnu Llmar, dia berkata, itVr* 4e 4.'p$"i:Jttt,I.yti'€t y it,ja,o"3r U1k"6 ,?u €y*U
";b;)hb o iti\it ,Jri u:+j'olifs_ pt y ii' ,op il ,)yibie
irr-iir fr (Pamanlat, (Jtsman bin Mazh'un, mengirimlat untuk suatu

keperluan. Alcu meminta izin lepada Nabi SAW dan beliau memberi
izin kepadalat dan bersabda, 'Barangsiapa yang engluu temui maka
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lratakan kepada mereka sesungguhnya Rasulullah SAW

memerintahkan kalian untuk kembali'." Dia berkata, "Makn demi

Allah, tidak ada dua orang pun diantara mereka yang merasa kasihan

kepadalat).

ly i{* * uiGir'e?L iE .'# i'* t'g'*
ot-.s ta :* ,'-r:fts Wtr*'j'^2L * fb; :Js'-* it *
#y dt ,uu; .i'; ;'\i q a)Jx- * ,i; 11 otlt il'q
; b,.^.',. :i'j'&++t ,f.ok'oi ;*1r, ,t)rl,)4

€'&';ti *i os ,y,'Jr; y6'+";$tG? t .;s
; * Js .*.i a3 L ".'ni',;Jt ,',^f-i rl tLI y\r r-
', :;i.;r,..: '.or'r'i:.: 

):J-;i t:i i>;'t crr r.:rb-r ,yt 'J? lu t'^+i':y'li ;Zfu
i;i'oi t.*J.r1:")' *l(r'ax$U q y\t taii
6ATi,Ut * g',Fri:ari*Xt*ir ;b?'{
":t *\#J Js .','J,".Liiry-'- t",-; ju .or;-ir ; hr i;f

t t 
,'

.tiiL;i:oti;1St

4108. Dari Salim, dari Ibnu Umar dia berkata ".,{ku masuk

menemui Hafshatr sementara naswah-nya meneteskan air. Aku
berkat4 'Sungguh keadaan manusia seperti yang engkau lihat dan

urusan itu tidak diberikan sedikitpun untukku'. Dia berkat4 'Susullah,

sesungguhnya mereka sedang menunggumu, dan aku khawatir

sikapmu tidak bergabung dengan mereka akan menimbulkan

perpecahan'. Dia tidak membiarkannya hingga pergi. Ketika orang-

or:mg terpecah maka Muawiyatr berkhutbah seraya berkata

'Barangsiapa yang ingin berbicara dalam urusan ini hendaklah
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menampakkan tanduknya kepada kami, sungguh kami lebih berhak
daripada dia dibanding bapaknya'. Hubaib bin Maslamah berkata,
'Mengapa engkau tidak menjawabn5a?' Abdullah berkata, 'Aku
melepas hubwah-ku dan bemiat hendak mengatakan; Orang yang
paling berhak dalam urusan ini adalah mereka yang memerangimu
dan bapakmu berada di atas agama Islam. Namun" aku khawatir
mengucapkan satu kalimat yang memecah belah persatuan dan
menumpahkan darah serta dipahami dariku selain itu. Aku teringat apa

yang dljanjikan Allah dalam surga'. Habib berkata, 'Engkau telah
dipelihara dan dijaga'." Mahmud meriwayatkan dari Abdunazzaq
dengan lafazh' nants ah'.

Keterangan Hadits:

Kesepuluh, hadits Ibnu Umar yang dikutlp dari dua jalur;
Pertama, dari Ibratrim bin Musq dari Hisyam, dari Ma'mar, dadr Az-
Zuhi, dari Salim, dari Ibnu Umar. Kedua, dari Ibnu Thawus, dari
Ikrimah bin Khalid, dari Ibnu Umar.

Hisyam yang dimaksud adalah Ibnu Yusuf Ash-Shan'ani. Pada
jalur kedua disebutkan, "Ibnu Thawus mengabarkan kepadaku."
Orang yang berkata demikian adalah Ma'mar. Adapun nama Ibnu
Thawus adalatr Abdullah.

,. ,. ,i 'ei.- 
dlb Urt (Alru masukmenemui Hafshah). yakd Hafshah

binti Umar, saudara perempuan AMullah bin Umar.

ta:r:t ',;2 (Nashwah-nyal. Al Khaththabi berkata, ..Demikian

tercantum di tempat ini, tapi tidak ada artinya karena yang benar
adalah nausah, artinya jarnbul rambut. Maksudnya; rambutnya
meneteskan air. Sepertinya dia baru saja selesai mandi. I(ata nausaat
adalalr bentuk jamak dari kata nausah. Maksudny4 jarnbul rambutnya
bergerak-gerak. Segala sesuatu yang bergerak dikatakan 'naasa'.
Sedangkan naus artinya goncengan. Diantaranya perkataan seorang

wanita dalam hadits Ummu ,u', i:f * CV6lora menggerakkan
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perhiasan telingaku)." Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh pada hadits itu
adalah nausaat. Sedangkan kata naswaal sepertinya terbalik."

l;-: /fui r ,;_];ej-'C ,:i:.i G u,'tlil .;1'q os Ji lsungsuh

lreadaan manusia seperti yang engknu lihat. Sedikit pun urusan itu
tidak diberikan kepadaku). Maksudnya, perang Shi{fin yang dialami
Muawiyah, dimana pada hari itu orang-orang berkumpul dan sepakat

pada safu keputusan mengenai apa yang mereka perselisihkan. Mereka

pun mengirim utusan untuk mengumpulkan para sahabat yang tersisa

di dua kota Haram dan selainnya agar berkumpul dan merundingkan

hal tersebut. Ibnu Umar meminta pandangan saudara perempuanny4

apakah turut dalam perundingan itu atau tidak. Maka saudaranya

menyarankan untuk ikut, karena dikhawatirkan ketidakhadirannya

akan menimbulkan perselisihan yang dapat menyebabkan fitnah.

ir-3' O* $)i 6ettka orang-orang terpecah). yakni sesudah

kedua pengambil keputusan berbeda pendapat. Keduanya adalatr Abu
Musa Al Asy'air dari pihak Ali dan Amr bin Al Ash dari pihak
Muawiyah. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar 

-pada 
hadits

ini-, o631At O"F W g3tika kedua pengambil keputusan terpecah).

Kalimat ini menafsirkan maksud hadits dan membantu menjelaskan

bahwa kisah ini terjadi di Shiflin. Sebagian ulama mengemukakan
kernungkinan kisah ini terjadi pada pertemuan akhir antara Muawiyatr
dengan Al Hasan bin Ali. Namun, riwayat Abdurraizaq menolak

ini. Atas dasar ini, maka kalimat tersebut selengkapnya

adalatr; Hafshah tidak membiarkan Abdullah bin LImar, hingga
AMullatr pergi kepada mereka ditempat kedua pengambil keputusan

berada, dan Abdullah turut hadir bersama mereka. Ketika mereka

terpecatr maka Muawiyah berkhutbatr. . ..

Lebih jauh lagi dari kemungkinan di atas, adalah perkataan Ibnu
Al Jauzi dalam kitab 'Kasyf Al Musykil'. Menurutny4 kisah ini
berkenaan dengan kebijakan Umar membenfuk badan musyawaratr

yang terdiri dari 6 orang, tapi Ibnu Umar tidak diberi tugas apapun

dalam badan tersebut, maka saudara perempuarulya memerintatrkan
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kepadanya agar bergabung. Ibnu Al Javzi berkata, "Ini adalah cerita
tentang keadaan yang terjadi sebelumnya. Adapun kalimat 'Ketika
orang-orang terpecah, maka Muawiyah berkhutbah', merupakan
gambaran kejadian pada masa Muawiyah, ketika dia bermaksud

mengangkat putranya, Yazid untuk memegang tampuk kepemimpinan
sesudahnya." Demikian yang dikatakannya, tetapi dia tidak
menyebutkan dalil yang menjadi landasannya.

Adapun pendapat yang menjadi pegangan adalatr apa yang

ditegaskan dalam riwayat Abdunazzaq. Kemudian saya temukan

dalam riwayat Hubaib bin Abu Tsabit dari Ibnu lJmar, dia berkata, (i
'ji's-,)&i r 'a51:z*,;; Liri .lgrir !\:i*y; g'&, qiit ?;)t eis
; # il'i 1' )h .,e-'c.Jb ,rL;) ll ;.:h''&- * ,f '.ilx;
:,t ;\\'ii e*"U,la gu ,F.*, * gi46 gt ,e ,eiahit
'-* tlttt-U-il\tTlXetika hari dimana Muawiyah berkumpul di

Daumatul Jandal, Hafshah berkata, 'Sungguh tidak patut bagimu
tidak ilat dalam perdamaian yang dengannya Allah mendamaikan
umat Muhammad SAW, sementara engkau adalah ipar Rasulullah
SAW dan putra Umar bin Khaththab'." Dia berkata, "Muawiyalt
datang menunggang unta sangat besar dan berkata, 'Siapa yang
menginginkan urusan ini atau mengharapkannya maka hendaklah
menjulurkan lehernya kepada knmi'.). Hadits ini diriwayatkan Ath-
Thabarani.

f\t,ii d 
';g-ot (Berbicara dalam urusan ini). Maksudnya,

tentang khilafah.

t-i Et L,{ii (Hendaklah menampakkan tandulorya kepada kami).

Ibnu At-Tin berkat4 "Kemungkinan yang dia maksud adalatr bid'atl
orang itu. Seperti disebutkan dalam hadits tain, irj 'i$ tAE (Setiap

kali muncul tanduk), yakni bid'ah. Namun, kemungkinan juga
maknanya adalah; Hendaklah dia menampakkan wajalrnya kepada
kami, karena pada umumnya tanduk berada di wajatr." Dengan
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demikian maknanya; hendaklah ia menampakkan wajahnya kepada

kami dan tidak menyembunyikannya."

Dikatakan; bahwa yang dimaksud adalah Ali sebagai sindiran

bagi A1 Hasan dan Al Husain. Ada juga yang mengatakan maksudnya

adalah umar untuk menyindir anaknya, Abdullah bin umar. Narnun,

pendapat ini sulit diterima karena Muawiyah sangat menghormati

Umar bin Khaththab. Dalam riwayat Habib bin Abi Tsabit disebutkan;

rbnu umar berkata, yLk"'i'Jii oi i2\1i yU F U!3uu, # Cv t
'A-b *?6 z'ar'of i! ,* Yiiie'st ,r it'-yi ,1r.'jl*t es.? u @ht

tidak pernah membisiki diriku tentang dunia sebelum hari itu. Malw

alat ingin mengatakan kepadanya, 'Berkeinginan padanya orang yang

memulatlmu dan bapalonu di atas Islam hingga memasulcl<nn ftnmu

berdua ke dalamnya'. Tetapi aku ingat surga makn aht berpaling

darinya). Dari sini tampak kesesuaian pengutipan kisah ini dalam

pernbahasan perang Khandaq. Karena Abu Sufyan adalah pemimpin

pasukan Azhab pada saat itu.

!i-3 i *]u lttaUit bin Maslamah berkata). Maksudnya,

Ibnu Malik Al fif,ri, seorang sahabat junior dan bapaknya juga

tergolong sahabat. Dia sempat tinggal di Syam dan dikirim Muawiyalt

dalam pasukan unhrk memberi bantuan Utsman. NamurU Utsman

terbunuh sebelum pasukan itu tiba. Dia kembali dan mendampingin

Muawiyah, lalu diberi tugas memimpin penyerangari ke Romawi.

Maka dia biasa dipanggtl Habib Ar-Rum karena seringnya masuk ke

wilayah mereka. Habib meninggal pada masa khilafah Muawiyah.

\'A-*l'r4 (Mengapa engknu tidak menjawabnya)' Yalmi

mengapa engkau tidak menjawab Muawiyah atas perkataannya itu.

Ibnu Umar memberitahu kepadanya hal yang mencegatrnya berbuat

demikian. Dia berkata, 'oAku melepas habwah milikku...." Dalam

riwayat Abdtxrazzaq disebutkan sesudah lafazh'Kami lebih berhak

padanya daripada dia dan bapaknya" "Dia menyindir Ibnu umar

dengan perkataan ifu." Dari sini diketahui kesesuaian perkataan
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Hubaib bin Maslamah terhadap Ibnu Umar, "Mengapa engkau tidak

menjawabnya.,' Adapun habwah adalah kain yang ditutupkan pada

punggung dan kedua ujungnya diikat pada kedua betis'

p>{-l"tr s* '!g.i')Ui6 Li (Orang yang memerangimu dan

bapalcrnu berada di atas agama Islam). Maksudnya, pada perang

uhud dan Khandaq. Masuk dalam pembicaraan ini semua kaum

Muhajirin yang ikut dalam kedua peperangan itu, termasuk Abdullah

bin Umar. Dari sini tampak hubungan (kolerasi) hadits ini dengan

kisah perang Khandaq. Karena Abu Sufyan (bapaknya Muawiyah)

adalah pemimpin pasukan Azhab saat itu. Pada riwayat Habib bin Abu

Tsabit aisetutt<an , 'Jii'01'oi1i ,f{# Ul'ru, # 'c;,:rt t;t :|L ir'Su

ib L*'?:ti afir bf i ,ll'3ie'>i,F l>t.!li de'!6.b'eu5ti'6 y.'4;;i.'i
(Ibnu Umar berkata, "Aku tidak pernah membisiki dirilru tentang

dunia sebelum hari itu. Maka alat ingin mengatakan kepadanya,

'Orang yang memerangimu dan bapalonu di atas Islam berkeinginan

pada dunia hingga memasukkan knmu berdua ke dalamnya'. Tetapi

aku ingat surga, maka aku berpaling darinya [duniaJ).

Menurut pandangan Muawiyah dalam masalah ktilafah adalah

mendahulukan orang yang kuat, cerdas, dan berpengetahuan,

dibandingkan mereka yang lebih dahulu masuk Islam dan baik agama

serta ibadahnya. Oleh karena itu, dia mengatakan bahwa dirinya lebih

berhak. Sementara pendapat Ibnu Umar berbeda dengan itu.

Menurutnya, orang yang minim keutamaannya (dari segi agama) tidak

dapat dibaiat menjadi khalifah, kecuali dikhawatirkan akan timbul

fitnah. Oleh karena itu, Ibnu Umar membaiat Muawiyah, kemudian

anaknya, Yazid. Dia juga melarang anak-anaknya membatalkan baiat

tersebut sebagaimana akan disebutkan pada pembahasan tentang

fitnah dan cobaan. Selanjutnya, Ibnu Umar juga memberikan baiat

kepada Abdul Malik bin Marwan.

''!,).i '# ,* WJ (Dipahami selain itu darilat). Yakni, selain

yang aku maksudkan. Dalam riwayat munqathi'yang dikutip Sa'id
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bin Manshur dari Ismail bin Ibrahim bin Ayyub, dia berkata , ;,t O1'S

't'rsv;isr'J'ri1'oi tei ,6)6-UtY ]\\ i* *iV , 4s6'J'i il1&

f * d? Jdzi-';s11 ,or;i-llr''tr; ,)! eo'fJ"'otiei 'l$li us tu'rt

'critt t (Diknbarknn kepadaku, ketika Muawiyah berkata, 'Siapa yang

lebih berhak terhadap ulusan ini dan siapa yang menentang kami',

maka qku bermal<sud mengataknn, 'Mereka adalah orang-orang yang

memerangimu dan bapahnu di atas Islam', tetapi aku khawatir

perkntaanku menjadi sebab pertumpahan darah, dan perkataanku

dipahami selain yang aku mal<sudkan).

lry' |C 'ril".tOi 6 c'iiii (Alat teringat apa yang disiapkan Allah

dalam surga). Maksudnya, bagi orang yang bersabar dan

mengutamakan akhirat atas dunia.

i* lt*i (Habib berkata). Yakni Ibnu Maslamah yang

disebutkan di atas.

',>:, ebi'+ @ngknu dipelihara dan dijaga). Yakni dia

membenarkan pandangan Ibnu Umar dalam hal itu. Pada pembahasan

terdahulu telah kami kemukakan bahwa Hubaib bin Maslamah

termasuk pengikut Muawiyah.

WJ,fu ,ot!)i-Jlt,*'* \tJi,i'Sri lUuttammad berkata,

diriwayatkan dari Abdurrazzaq, dengan kata'nausaatulta').
Maksudnya, Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar (guru Hisyam

bin Yusuf pada hadits ini) seperti diriwayatkan Hisyam, hanya saja

terjadi perbedaan pada lafazh 'nausaatuha', dan inilah yang benar

seperti yang telah dijelaskan.

Jalur Mahmud (Ibnu Ghailan A1 Marwazi) ini dinukil dengan

sanad yang mausftzl Muhammad bin Qudamah Al Jauhari di dalam

kitabnya Akhbar Al Khawary; Mahmud bin Ghailan Al Marwazi

menceritakan kepada kami, Abdtmazzaq mengabarkan kepada kami,

dari Ma'mar, dinukil dengan kedua sanad itu sekaligus, dan
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disebutkan matan (redaksi hadits) selengkapnya. Pada bagian awalnya

disebutkan WL,j')'121, db|ieS pAm masuk kepada Hafshah

sementara nausahnya meneteskan air). Faidah tambahan dari

riwayatnya telah saya jelaskan. Demikian juga dikutip Ishaq bin

Rahawaih dalam Musnad-nya, dari Abdurrazzaq.

:,at7\t t; rL)
z) o ' ., o7 I o .:Jll >-re J .JL^J-, d,f

',..ir.!,, o' '2..w)p_ t: t':r

y\'e C'iu

4109. Dari Sulaiman bin Shurad, dia berkata: Nabi SAW

bersabda pada perang Aluab, "Kita menyerang mereka dan mereka

tidak akan menyerang kita (lagi)."

4110. Dari Sulaiman bin Shurad, dia berkata: Aku mendengar

Nabi SAW bersabda ketika pasukan Ahzab diusir darinya, "Sekarang

kita menyerang mereka dan mereka tidak menyerang kita. Kita aknn

pergi kepada mereka."

'J$ 
dfi e', * ht -, dt * ^- \'t',tt *'ot iV f

;ie * Grft ts t3i erh ,4;'€' ii,r fu :6r-Jt ?';
'pt'c-r.v r? **St

4lll. Dari Ubaidah, dari Ali RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda pada perang Khandaq, "Semoga AUah memenuhi atas

mereka rumah-rumah mereka dan kubur-kubur mereka dengan api,
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sebagaimana mereka telah menyibukkan kita dari shalat wustha

hingga matahari terbenam. "

4112. Dari Jabir bin Abdullah, sesungguhnya Umar bin

Khaththab RA datang pada perang Khandaq setelah matahari

terbenam. Dia mencaci maki orang-orang kafir Quraisy dan berkata,

"Wahai Rasulullah, hampir-hampir aku tidak shalat hingga matahari

hampir terbenam." Nabi SAW bersabda, "Demi Allah, aku belum

mengerjakannya." Kami turun bersama Nabi SAW ke Buthan, lalu

kami berwudhu untuk shalat itu. Beliau mengerjakan shalat Ashar

setelah matahari terbenam. Kemudian beliau shalat Maghrib

sesudahnya.

Keterangan Hadits:

Kesebelas, hadits Sulaiman bin Shurad bin Al Jaun Al Khuza'i,

seorang sahabat yang masyhur. Dikatakan namanya adalah Yasar, lalu

dirubah oleh Nabi SAW. Riwayatnya tidak terdapat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini, dan satu lagi disebutkan terdahulu pada

pembahasan sifat iblis. Pada riwayat kedua ditegaskan bahwa Abu

Ishaq telah mendengar hadits ini langsung darinya. Adapun Sulaiman

yang dimaksud adalah tokoh tertua yang keluar bersama penduduk

.A;.)
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Kufah untuk menuntut balas atas kematian Al Husain bin Ali. Maka

dia dan para sahabatnyaterbunuh di 'Ain Al Wirdah, tahun 65 H.

.j-trtlj e:F (Kita menyerang mereka dan mereka tidak

menyerang kita). Dalam riwayat Abu Nu'aim di dalam kitab Al
Mustakhraj dari jalur Bisyr bin Musa, dari Abu Nu'aim (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) disebutkan, pr;lij ts\t (Sekarang kita

menyerang mereka). Kalimat ini terdapat juga dalam riwayat Israil

yang disebutkan pada urutan kedua hadits-hadits bab atas. Adapun

lafazhpada riwayat Israil, '*t',t (Ketika diusir),maksudnya mereka

pulang meninggalkan beliau SAW. Hal ini memberi isyarat bahwa

mereka pulang bukan atas kemauan mereka sendiri. Bahkan karena

apa yang dilakukan Allah untuk Rasul-Nya.

Al Waqidi menyebutkan bahwa beliau SAW mengucapkan

sabdanya ini setelah pasukan ,\hzab pergi. Tepatnya pada tujuh
malam yang tersisa dari bulan Dzulqa'dah. Ini merupakan salah satu

tanda-tanda kenabian. Karena beliau umrah pada tahun berikutnya dan

dihalangi kaum musyrikin hingga te{adi pe{anjian damai antara

mereka. Akhirnya kaum musyrikin melanggar perjanjian dan menjadi

sebab pembebasan kota Makkah. Dengan demikian, yang te{adi
adalah seperti yang beliau katakan.

Al Bazzar menukil dengan sanad yang hasan dari hadits Jabir

sebagai pendukung hadits ini, , 11,\r i1-'Sti *t y A, ,}2 /t'ol
W:#'i-Ji 't4L ,$i.1 &J, 'J-:i.'{r:fr, tf b'# 'i r'rt+ u'1

(Sesungguhnya Nabi SAW bersabda pada perang Ahzab disaat para
musuh mengerahkan kelruatan yang besar, 'Mereka tidak akan
menyerang kamu selamanya sesudah ini, tetapi kamulah yang akan
menyerang mereka'.).

Kedua belas, hadits Ali RA yang dikutip Imam Bukhari dari
Ishaq, dari Rauh, dari Hisyam, dari Muhammad, dari Abidah. Ishaq

yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Adapun Hisyam saya sebutkan

pada pembahasan tentang jihad bahwa dia adalah Ad-Dastuwa'i. Akan
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tetapi AlMizzi menegaskan dalam kitab Al Athrafbahwa dia adalah

Ibnu Hassan. Kemudian saya temukan penegasan demikian dalam

sejumlah jalur, maka inilah yang dijadikan pegangan. Mengenai
pandangan Al Ashili yang melemahkan hadits ini tidaklah tepat,

seperti akan saya jelaskan pada pembahasan tentang tafsir. Sedangkan

Muhammad yang dimaksud adalah Ibnu Sirin, dan Abidah adalah

Ibnu Amr As-Salmani.

o:r-bJt iy- eerang Khandaq). Pada pembahasan tentang jihad

disebutkan , qt}lli 
7y- (Perang Ahzab), makna keduanya adalah sama.

Sementara disebutkan dalam riwayat Yahya bin Al Jazzar, dari Ali,
yang dinukil Imam Muslim, oty\i ?7 ot? *i y i,, ,p lt Jytbl,
6:,t.';At ,p:)rU?j ,rO t:6 (sesungguhnya Rasulullah SAW pada

perang Azhab duduk di salah satu tepi khandaq [paritJ). Lalu
disebutkan hadits di atas.

t/tiliJ' t-1{ (Sebagaimana mereka menyibukkan kita). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, ri:ji3 t-lii (Setiap kali mereka

menyibukkan kita). Tetapi versi ini tidak benar.

&lt {Lo lsnaht Wustha).Imam Muslim menambahk an, 
1Y,*

kir lSnaUt Ashar). Masalah ini akan dikemukakan pada tafsir surah

Al Baqarah.

Ketiga belas, hadits Jabir yang dikutip dari jalur Al Makki bin
Ibrahim, dari Hisyam, dari Yahya, dari Abu Salamah. Hisyam yang

dimaksud adalah Ad-Dastuwa'i. Sedangkan Yahya adalah Ibnu Katsir.

,;;"F'j'-k 
"J"|tr 

(Dia mencaci maki orang-oran7 kafir

Quraisy). Hadits ini telah dijelaskan dalam waktu-waktu shalat pada

pembahasan tentang shalat. Di sana telah saya jelaskan pendapat

tentang urutan shalat yang luput dari waktunya.
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y\t J:" l:t JirJG :J*trc U; ,'ls ,f,Cti.t *
y,Jv; ti,iStJ"" .i4t A.,gV;:.7ritrr t; i--',
'JtJrrr,r, ?rq!; ,:Jsi i, ,]lt lw si4t *q'y

.73t'Ul; ;tl.:'qrVa',1<r,ot i,ls i .ri ,73t

4113. Dari Ibnu Al Munkadir, dia berkata: Aku mendengar Jabir

berkata, "Rasulullah SAW bersabda pada perang Ahzab,'Siapa yang

mau mendatangkan berita kaum itu kepada kami?' Az-Zubair berkata,

'Aku!' Nabi SAW bertanya kembali, 'Siapa yang mau mendatangknn

berita kaum itu kepada kami?' Az-Zubair berkata, 'Aku!' Kemudian

Nabi SAW bertanya, 'Siapa yang mau mendatangkan berita kaum itu
kepada kami?' Az-Zlbair berkata, 'Aku!' Maka beliau bersabda,

'Sesungguhnya setiap nabi memiliki pembela setia, dan pembela

setiaku adalah Zubair'. "

r,,-t F3 lt \t ;* ::t J;, oi ib ?nt *e, ,;-'; sri e
-,tp\r*r,i:* ij,i:rL'yi,i*, ii,r vl itl,ii

t,o,'o'. t.' tzo z
.orry ei,f )i.i coJ>J

4114. Dari Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Rasulullah SAW
mengucapkan, 'Tidak ada sesembahan kecuali AUah semata,

memuliakan bala tentara-Nya, memenangkan hamba-Nya,

mengalahkan Ahzab sendirian, tidak ada sesuatu sesudah-Nya'."

?nt uy, i'ri ,sri, l' 'rL ix ,'JG l,G eri / EcL\r
:JJ" *r73r e {-t y \t ,k yt J;, G:> :Jy- t:ii'
'e /4i ..t;\r i yt*+t-;tt'*i 7qt J i,#i
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4115. Dari Ismail bin Abu Khalid, dia berkata: Aku mendengar

Abdullah bin Abu Aufa' RA berkata, "Rasulullah SAW mendoakan

kebinasaan pasukan Aluab dengan mengucapkarr, 'Ya Allah, Dzat

Yang menurunkan Kitab dan sangat cepat perhitungan-Nya,

hancurkan pasukan Ahzab. Ya Allah! Hancurknn dan goncangkanlah

mereka'."

*\t .* iut JyrLi t;?'r qr 1' l" * gt; l.L V
; :ttLrt ':<5fa. ;;jt'ri "'oir')i ;iJt i ,P ri1 ors lu':
* $'t i;ir 'a-1 ,it;ilt Xi ,{'ar} \ i:rL') ii,r !t 4't ,ig
;t ,-tL'J:;,;r,"i:u;',::2,ii,'{ rf

4116. Dari Salim dan Nafi', dari Abdullah RA, sesungguhnya

Rasulullah SAW apabila kembali dari peperangan, atau haji, atau

umrah, beliau bertakbir tiga kali, kemudian mengucapkan, "Tidak ada

sesembahan kecuali Allah semata, tidak ada sekutu bagi-Nya, bagi-
Nya kerajaan, bagi-Nya segala pujian, dan Dia berkuasa atas segala

sesuatu. Kami kembali, bertaubat, menyembah, bersujud, dan memuji

Tuhan kami. Allah telah menepati janji-Nya, memenangkan hamba-

Nya, menghancurkan Ahzab sendirian. "

Keterangan Hadits:

Keempat belas, hadits Jabir tentang Az-Zlbair, yang telah

dij elaskan pada pembahasan tentang keutamaan.

$1 t73t'Sut t77r *rqy- 6 lStapa yang mendatangkan kepada

berita kaum itu. Az-Zubair berkata, 'Aku!'). Imam Bukhari
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menyebutkan pertanyaan ini tiga kali. Sementara pada pembahasan

tentang jihad pada bab "Keutamaan Mata-mata", disebutkan dua kali.

Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan keutamaan Zubair.

Penyebutan Az-Zlbair dalam kisah ini dianggap sesuatu yang

musykil. Syaikh kami Ibnu Al Mulaqqin berkata, "Ketahuilah,

keterangan di tempat ini menyebutkan Az-Ztbair sebagai orang yang

pergi untuk mencari informasi tentang bani Quraizhah. Sementara

yang masyhur 
-seperti 

dikatakan syaikh kami Abu Al Fath Al
Ya'muri- bahwa yang pergi untuk tugas itu adalah Hudzaifah,

seperti kami kutip dari jalur Ibnu Ishaq dan selainnya." Saya (Ibnu

Hajar) katakan, pemyataan ini tidak dapat diterima, karena misi
pengutusan Zubair berbeda dengan misi pengutusan Hudzaifah. Misi
Az-Zubair adalah mencari informasi tentang bani Quraizhah; apakah

mereka melanggar perjanjian dengan kaum muslimin dan mendukung

kaum Quraisy untuk memerangi kaum muslimin? Sedangkan

pengutusan Hudzaifah terjadi saat kaum muslimin terkepung di
Khandaq dan berbagai kelompok telah bersiap-siap menyerang.

Kemudian te{adi perselisihan di antara pasukan Ahzab. Masing-
masing kelompok mereka mengancam yang lainnya. Allah pun

mengirim angin dan dingin memuncak di malam tersebut. Nabi SAW
meminta sukarelawan untuk menyelidiki keadaan musuh. Akhirnya,
Hudzaifah menyatakan kesiapannya setelah beberapa kali Nabi SAW
meminta hal itu.

Kisah Hudzaifah dalam misi ini cukup masyhur. Dia berhasil

menyelinap ke tengah musuh dan mendapat informasi. Setelah itu dia
pulang sambil menahan rasa dingin yang sangat. Nabi SAW
menyelimutinya dengan kain hingga terasa hangat.

Al Waqidi menjelaskan, kaum yang dimaksud dalam hadits di
atas adalah bani Quraizhatr. Ibnu Abi Syaibatr menukil dari riwayat

mursal llcrimah, e Ut Jut t':fi y :o:;,Ar iiiri # $:it |W:'oi
+t J:;)J-s.tzrj 'ii,ijr y a ..*r.J;litit ,:;:)u-p:1,*if n'

itt4^ut *t y't', Sa' ,;t jle;u j aoi iJt'?til ,';:)6-'j, ,iui
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(Sesungguhnya seorang laki-laki dari kaum musyrikin berkata pada

perang Khandaq, 'Siapakah yang mau perang tanding?' Nabi SAW

bersabda, 'Berdirilah wahai Zubair'. Ibunya [Shafiyah binti Abdul
MuthalibJ berkata, 'Anaklan satu-satunya wahai Rasulullah'. Beliau

bersabda, 'Berdirilah wahai Zubair'. Zubair berdiri lalu membunuh

orang kafir itu kemudian datang kepada Nabi SAW membawa harta

yang dilucutinya. Maka Nabi memberikan semuanya kepadanya).

Kelima belas, hadits Abu Hurairah RA. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah bin Sa'id, dari Al-Laits, dari

Sa'id bin Abu Sa'id, dari bapaknya. Bapaknya Sa'id adalah Abu Sa'id

Al Maqburi.

t:LjJ. ;:;t li,e:O't or frtr'4L I gt""gal ahkan Ahz ab s endiri an,

tidak ada sesuatu sesudah-Nya). Ini termasuk sajak yang terpuji.

Perbedaannya dengan sajak tidak terpuji adalah adanya unsur

pemaksaan dan dibuat-buat. Sedangkan sajak terpuji adalah yang

diucapkan secara wajar dan spontan. Oleh karena itu, beliau

berkomentar tentang sajak tidak terpuji, "Apakah sajak seperti sajak

para tukang tenung?" Begitu pula, beliau tidak menyukai sajak dalam

berdoa. Pada sejumlah doa dan pembicaraan beliau SAW terdapat

nada sajak. Namun, semuanya tersusun secara serasi yang

mengindikasikan spontanitas.

Makna kalimat 'tidak ada sesuatu sesudah-Nya', adalah segala

sesuatu yang ada jika dinisbatkan kepada keberadaan-Nya laksana

tidak ada. Atau maksudnya segala sesuatu akan fana dan Dia tetap

kekal. Dia ada sesudah segala sesuatu dan tidak ada sesuatu sesudah-

Nya. Seperti firman-Nya,'+illryU :e F (Segala sesuatu binasa

kecuali wajah-Nya).

Hadits berikutnya adalah hadits Abdullah bin Aufa RA. Imam

Bukhari mengutip hadits ini dari Muhammad, dari Al Fazari dan

Abdah, dari Ismail bin Khalid. Al Fazari yang dimaksud adalah

Marwan bin Muawiyah. Sedangkan Abdah adalah Ibnu Sulaiman.
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,:tlj\t ,J"|l-,j ^* 10, .-& it lrrb:s (Rasulultah SAW

memohon kecelakaan bagi Ahzab). Hadits ini telah dijelaskan dalam
bab "Janganlah Kalian Mengharap Bertemu Musuh", pada

pembahasan tentang j ihad.

Ketujuh belas, hadits Abdullah bin Umar tentang ucapan

Rasulullah ketika kembali dari perang, haji, dan umrah.

a)ll \t "'!!Jt it (Atau haji atau umrah). Kata 'atau' di sini bukan

menunjukkan keraguan, tetapi menunjukkan jenis. Imam Bukhari
menyebutkan di tempat ini karena adanya kalimat, "Menghancurkan
pasukan Ahzab sendirian." Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang doa-doa.

31. Kembalinya Nabi SAW dari Perang Ahzab dan Keluarnya
Beliau ke Bani Quraizhah serta Pengepungan Mereka

J:"';!t'&3A:Uu W il' qra;s.a * yri c f? *
+ ,pb iei ,yrerr r>,\t Urj g:att*; *\t
,io .'d)|e"u ,tlb3 

" ytt ,q_rtt'c-b) ,;s :Jta rflt
y\t *Ut;;t ,:^L;:-i A jl',6i3.t:i 6 :)s 4( ;g

dl*'
4t17. Dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata,

"Ketika Nabi SAW kembali dari Khandaq serta meletakkan senjata
dan mandi, Jibril AS datang kepadanya dan berkata, .Engkau telah
meletakkan senjata, demi Allah kami belum meletakkannya, keluarlah
menuju mereka'. Beliau bertanya, 'Kemana?' Dia berkata, .Ke arah
ini' seraya menunjuk ke bani Quraizhah. Maka Nabi SAW keluar
menuju mereka."
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. i,iti'', . ; riYu r#.i' J'*:i ;g :lu & \t r*, -:i'*q.':'v. ,

f iu' & ytJ;r rL f * ltLr-rt*'"Fb'4';,f
:i.,,: z &.at q J\.*j

4118. Dari Anas RA, dia berkata, "Seakan-akan aku melihat

debu membumbung tinggi di jalan-jalan bani Ghanm, (yaitu) arak-

arakan Jibril ketika Rasulullah SAW berjalan menuju bani

Quraizhah."

a.^.tz
.o ctl j

?";- *: * At ob.rilt Ju :Ju

,eAt'@':):r\G ,:^U":] g. e,lt ,*lt Li'W- y ,*rr!r
')-, :'riJz"" J$) ,@U ;L J; \ :'ri;,-; ,Sw ,o-rwr e
'-Zi"'*pr*it.u e.u:T"

.p v*rt

4ljg.Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, 'Nabi SAW U"rrrUau
pada perang Ahzab, 'Janganlah seseorang shalat Ashar kecuali di
bani Quraizhah'. Sebagian mereka telah masuk waktu Ashar saat

dalam perjalanan. Sebagian berkata, 'Kita tidak shalat hingga sampai

ke tempat mereka'. Sebagian lagi berkata, 'Bahkan kita shalat, Nabi
SAW tidak menginginkan dari kita seperti itu'. Hal ini disampaikan
kepada Nabi SAW, tetapi beliau tidak mencela seorang pun diantara
mereka."

Keteranean Hadits:

(Bab kembalinya Nabi SAW dari Ahzab). Yakni dari tempat
beliau berperang dengan pasukan Ahzab, menuju tempat tinggalnya di
Madinah.

z.roz 1 z z zz tt:+'et ,*, * i.r ,;

u:9\;'n,p

444 - FATHUL BAARI

J



(Keluarnya beliau menuju bani Quraizhah dan pengepungan
mereka). Pada pembahasan yang lalu telah disebutkan sebab kejadian
ini, yaitu pelanggaran yang dilakukan bani Quraizhah terhadap
pe{anjian yang telah disepakati, lalu mendukung suku Quraisy dan
Ghathafan untuk memerangi Nabi SAW. Adapun nasab bani

Quraizhah telah disebutkan pada pembahasan perang bani Nadhir.

Abdul Malik bin Yusuf menyebutkan dalam kitabnya Al Anwa',
bahwa mereka mengklaim berasal dari keturunan Nabi Syu'aib AS.
Namun, kenyataannya Syu'aib berasal dari bani Judzam (salah satu
kabilah masyhur).

Pada pembahasan yang lalu disebutkan bahwa Nabi SAW
berangkat menuju mereka pada tujuh malam yang tersisa dari bulan
Dzuqa'dah. Jumlah kekuatan yang dikeratrkan saat itu adalah 3000
personil. Ibnu Sa'ad menyebutkan ada 36 kuda yang dibawa dalam
peristiwa ini.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA. Imam Bukhari menyebutkannya
secara ringkas dan akan dikutip lagi dengan panjang lebar pada bab
ini.

Kedua, hadits Anas RA yang diriwayatkan dari Musa, dari Jarir
bin Hazim, dari Humaid bin Hilal. Musa yang dimaksud adalah Ibnu
Ismail At-Tabudzaki.

ru#jr ,/l'-JJl &-t geakan-akan aku melihat debu). Dia
mengisyaratkan bahwa kejadian itu benar-benar melekat dalam
ingatannya, hingga seakan-akan dia sedang melihat langsung, meski
kejadian itu sendiri telah berlalu dalam waktu yang cukup lama.

f I @ani Ghanm). Dibaca ,ghanm, seperti yang telah

dijelaskan pada bagran awal pembahasan tentang awar mula
penciptaan. Hadits ini disebutkan Ibnu Sa'ad dari jalur Sulaiman bin
Al Mughirah dari Humaid bin Hilal dengan panjang lebar, tetapi tidak
ada nama Anas, dan bagian awalnya, a' .,lia Ct'*" il6:j d'i. Og
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s'' rzTi f F i gs:)d lqil' g e ^Si>ut 6 (Antara bani

Quraizhah dan Nabi sAW terdapat perjanjian damai. Ketika pasukan
Ahzab datang mereka melanggar perjanjian itu dan membantu bani
Quraizhah. Setelah Allah menghancurkan pasukan Ahzab, maka
mereka berdiam dalam benteng. Jibril dan malaikat yang datang
bersamanya berkata, "Wahai Rasulullah, bangkitlah menuju bani
Quraizhah." Nabi SAlf/ bersabda, "sesungguhnya para sahabatku
sedang kepayahan." Dia berkata, "Bangkitlah kepada mereka
sungguh aku akan menghancurkan mereka." Anas berkata, ',Jibril
berangkat bersama para malaikat lainnya hingga debu membumbung
di jalan-jalan bani Ghanm dari kaum Anshar).

Ketiga, hadits Ibnu Umar RA. Imam Bukhari meriwayatkan
hadits ini dari Abdullah bin Muhammad bin Asma', dari Juwairiyah
bin Asma', dari Nafi'. Juwairiyah yang dimaksud adalah paman
Abdullah, periwayat hadits ini darinya.

'-:"ar vi "rjr;" r eanganlah salah seseorang sharat Ashar).

Demikian tercantum pada semua naskah Imam Bukhari. Sementara
dalam semua naskah Imam Muslim disebutkan ,'.*Lst (shalat Zhuhur).

Padahal Imam Bukhari dan Muslim menukil hadits ini dari guru yang
sama melalui sanqd yang sama pula. Versi Imam Muslim dinukil juga
Abu Ya'la dan selainnya. Demikian juga diriwayatkan Ibnu Sa,ad,
dari Abu Itban Malik bin Ismail, dari Juwairiyah dengan kata,}1l)t
(shalat Zhuhur), dan Ibnu Hibban dari jalur Abu Itban,l sama seperti
itu. Saya tidak melihat riwayat ini dari Juwairiyah melainkan dengan
kata t-$lt (shalat Zhuhur). Hanya saja Abu Nu'aim dalam kitab Al

' Pada catatan kaki cetakan Bulaq; pada salah satu naskah disebutkan, ..Abu
Ghassan."
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Mustakhraj mengutip dari Abu Hafsh As-Sulami, dari Juwairiyah,

dengan kata,'r1air (Shalat Ashar).

Adapun para pengamat peperangan Nabi SAW sepakat bahwa

shalat yang dimaksud adalah shalat Ashar. Ibnu Ishaq berkata, *i
;,Sut;p' [.k ttii f.l' diV\ gd' q p, f n' ,rb'4'Jid'
il g-. os ,i:u.6r u1 ii'ri u,. '-;6 ,M"j' e. Ji'f 'oi'!il?"bt ot

'rL;:j 
€ q\'$t";M qXeti*a Nabi SAW kembali ke Madinah dari

perang Khandaq, beliau didatangi Jibril pada saat Zhuhur dan

berkata, 'Sesungguhnya Allah memerintahkanmu untuk pergi ke bani

Quraizhah'. Maka Nabi SAW memerintahkan Bilal untuk

mengumumkan kepada orang-orang,'Barangsiapa mendengar, maka

janganlah shalat Ashar kecuali di bani Quraizhah'.). Demikian juga

diriwayatkan Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dalam kitabnya Ad-
Dala'il dengan sanad yang shahih, hingga Az-Ztrhi, dari
Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik, dari pamannya, Ubaidillah bin
Ka'ab, ,;\& ^trt'#i qrr\i *u &;a pi y a' .,p )t ly, ui

,* ?1_a,6ja:i tqs6J'u !:r;6,:lriiu;.-{,sq }hfuri [-Jbt,
w;j, ryis-C &t;cit;*i,3 ,e::j ,t,i,;-' ,p p,,iHl iif ,,rirr

4;:'ptyb'itt pt q\*:tb 4i,abo j6 ,;.*rr /,r' ,p
Lt d'c--x ,lt,$b',-$ *t y a' o,; )tr J,J"1 yp etitUut!,a*
,f/t f trt) (Sesungguhnya Rasulullah SAW ketika pulang dari

menghadapi pasukan Ahzab, beliau mengumpulkan perlengkapan
perang lalu mandi dan istijmar [istinja menggunakan batuJ, Jibril
tampak olehnya dan berkata, 'Aku akan menolongmu menghadapi
mereka yang memerangimu'. Beliau SAW melompat dengan terkejut
dan mengharuskan pada manusia agar tidak shalat Ashar hingga
datang ke bani Quraizhah." Beliau berknta, "Orang-orang

mengambil senjata dan tidak sampai kepada bani Quraizhah hingga

matahari terbenam. Mereka pun berselisih saat matahari akan
terbenam. Sekelompok mengerjakan shalat Ashar dan sekelompok lagi
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tidak mengerjakannya. Kelompok ini berkata, 'KQmi berada dalam

perintah Rasulullah saw maka tak ada dosa bagi knmi'. Maka

Rasulullah tidak mencela satu pun di antara kedua kelompok itu).

Ath-Thabarani meriwayatkannya melalui jalur ini dengan sanad

yang maushul seruya menyebutkan Ka'ab bin Malik. Sementara Al
Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Qasim bin Muhammad, dari

Aisyah RA, seperti itu dengan panjang lebar, dan di dalamnya

disebutkan , 6.*Lt1L.,u{! iiG |S'fu t3.t1,-lr1L.tuj1 ustb'dij
(sekelompok mereka shalat dengan penuh keimanan dan

mengharapkan pahala, sekelompok lagi tidak shalat dengan penuh

keimanan dan mengharapkan pahala).

Semua riwayat ini mendukung riwayat Imam Bukhari bahwa

shalat yng dimaksud adalah shalat Ashar. Sebagian ulama menyatukan

kedua versi ini dengan mengemukakan kemungkinan sebelum

perintah dikeluarkan, sebagian telah shalat Zhuhur dan sebagian lagi

belum. Maka bagi mereka yang sudah shalat Zhuhur dikatkan,

"Jangalah kalian shalat Anshar", sedangkan bagi mereka yang belum

shalat Zhuhur dikatakan, "Janganlah kamu shalat Zhuhur." Ada pula

yang menggabungkan dengan mengumukakan kemungkinan bahwa

sebagian mereka berangkat lebih dahulu sebelum yang lainnya. Maka

bagi yang berangkat lebih dahulu dikatakan, "Janganlah kalian shalat

Zhuhur", sedangkan bagi yang berangkat tahap kedua dikatakan,

"Janganlah kalian shalat Ashar."

Kedua kemungkinan di atas merupakan penggabungan yang

dapat diterima. Hanya saja keduanya ditepis oleh kenyataan bahwa

sumber hadits tersebut hanya satu. Karena hadits ini dalam Shahih

Bukhari dan Shahih Muslim seperti yang telah kami jelaskan, hanya

memiliki sat,u sanad dari awal hingga akhir. Maka sangat kecil
kemungkinan masing-masing periwayat dalam sanad-nya telah

menceritakan dengan dua versi. Sebab jika demikian, tentu sebagian

mereka akan menukilnya dari sebagian periwayatnya dengan dua

versi, tetapi yang demikian tidak pernah didapatkan.
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Menurut saya, perbedan lafazh tersebut berasal dari hafalan

sebagian periwayat. Sebab redaksi Imam Bukhari sangat berbeda

dengan redaksi semua periwayat yang menukil dari Abdullah bin

Muhammad bin Asma' dan pamannya, Juwairiyah. Adapun lafazh

Imam Bukhari, ,-. rt' $t'r:eilt bi "riA"l |gL: !O &' ,* QI'SA
:'sffi.'Juit ,Wy e 

"61 
:'p$;o;;.'Jt$ ,i.at C Pt'#':)3\ii ,zbr-j

'Pr;,rjz-&"'C pt y.i,' *r; '4.f " u.t 9\ip ,;U','.
(Nabi SAW bersabda, 'Janganlah salah seorang shalat Ashar kecuali

di bani Quraizhah'. Sekelompok mereka masuk wahu shalat Ashar di
perjalanan. Sebagian berkata, 'Kami tidak shalat hingga sampai ke

bani Quraizhah'. Sebagian lagi berkata, 'Bahknn kita shalat,

Rasulullah tidak menginginkan dari kita seperti itu'. Lalu diceritakan

kepada Nabi SAW dan beliau tidak mencela satu pun diantara

merekn'.).

Sedangkan redaksi riwayat Imam Muslim dan semua periwayat

yang menukil hadits itu adalah, ?y; fU:oif .itr ,,lia .1' lyi€i ,sSv

a" .p lt J?:6:-;i'* tlg$ 1 :tt\i\ ,Stsi ,Uj q.tt\itfu ?7t
*rit q t:t)'.ib 63,i6 .Cjr sabyl Pt f (Rasututtah SAW

menyerukan pada kami di hari beliau pulang dari perang Ahzab,

'Hendalmya seseorang tidak shalat Zhuhur kecuali di bani

Quraizhah'. Orang-orang pun khawatir wahu shalat lewat, maka

sebagian mereka shalat sebelum sampai di bani Quraizhah.
Sementara yang lain berkata, 'Kita tidak shalat kecuali di tempat

Rasulullah SAW memerintahkan kita meskipun waktu shalat lewat'.
Maka Nabi SAW. fidak mencela satu pun dari kedua kelompok itu).

Perkara yang nampak dari perbedaan kedua redaksi itu, bahwa

Abdullah bin Muhammad bin Asma' (guru Imam Bukhari dan Muslim
dalam riwayat ini) ketika menceritakan kepada Imam Bukhari seperti

redaksi di atas, dan ketika menyampaikan kepada periwayat lain

diceritakan seperti redaksi terakhir, dan ini pula redaksi yang
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disampaikan Juwairiyah. Buktinya, versi Juwairiyah selaras dengan

riwayat Itban dari Abdullah bin Muhammad bin Asma', berbeda

dengan versi Imam Bukhari. Kemungkinan juga Imam Bukhari

menulis berdasarkan hafalannya tanpa memperhatikan lafazh hadits

sebagaimana dikenal dari madzhabnya yang memperbolehkan hal itu.

Berbeda dengan Imam Muslim yang sangat memperhatikan redaksi

hadits. Hanya saja tidak mungkin akan terjadi sebaliknya, karena versi

Imam Muslim didukung para periwayat lainnya, bukan seperti versi

Imam Bukhari. Akan tetapi dukungan Abu Hafsh As-Sulami terhadap

Imam Bukhari memperkuat kemungkinan yang pertama.

Semua pembahasan ini bila ditinjau dari hadits Ibnu Umar saja.

Adapun jika ditinjau dari hadits selainnya, maka dua kemungkinan

terdahulu, yakni dikatakan kepada sebagian shalat Zhuhur, dan

sebagian lagi shalat Ashar, sangat beralasan. Maka kemungkinan

riwayat yang menyebut 'Zhuhur' didengar oleh Ibnu Umar dan

riwayat yang menyebut 'Ashar' didengar Ka'ab bin Malik, dan

Aisyah.

As-Suhaili dan selainnya berkta, "Pada hadits ini terdapat

pelajaran bahwa tidak ada celaan bagi merekayangberpegang kepada

makna zhahir suatu hadits atau ayat, dan tidak pula bagr yang

menyimpulkan makna yang mengkhususkan dari suatu nash. Terdapat

juga keterangan bahwa setiap mujtahid dalam masalah furu' (cabang)

adalah benar." As-Suhaili berkata, "Bukan perkara yang mustahil bila

sesuafu benar menurut seseorang dan salah menurut selainnya. Hanya

saja yang mustahil jika suatu kejadian diputuskan dengan dua hukum

yang berlawanan pada satu orang." Dia melanjutkan, "Dasar persoalan

itu adalah bahwa larangan dan pembolehan merupakan sifat-sifat

hukum bukan sifat materi." Dia juga berkat4 "Semua mujtahid yang

ijtihadnya sesuai dengan salah satu bentuk penafsiran maka dia

dianggap benar."

Adapun yang masyhur, mayoritas ulama berpendapat bahwa

mereka yang benar dalam masalah-masalah qath'i hanya satu'

Pendapat ini diselisihi oleh Al Jahizh serta Al Anbari. Sedangkan
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perkara yang tidak qath'i maka menurut jumhur bahwa yang benar

hanya satu. Masalah ini disebutkan dan dilcukuhkan oleh Imam

Syaf i. Me,nunrt keterangan dari Al Asy'ari bahwa semua mujtahid
adalah benar dan hukum Allah dugaan sang mujtatrid.

Sebagian ulama madzhab Hanafi dan Syaf i berkata, "Dia dianggap

benar dalam ijtihadnya tapi jika tidak sesuai dengan yang sebenamya

maka hakikatnya tetap salatr, dan dia mendapatkan satu pahala." Lebih

detil masalah ini akan dipaparkan pada pembahasan tentang hukum-

hukum.

Berdalil dengan kisatr ini untuk menunjukkan setiap mujtahid
adalah benar secara mutlak adalah tidak kuat. Bahkan yang ada

hanyalatr tid"k mencela mereka yang telah mengerahkan

kernampuannya dalam berijtihad. Kesimpulannya, dia tidak berdosa.

Kesimpulan peristiwa dalam kisatr ini; Sebagian satrabat

memahami larangan sebagaimana hakikatnya tanpa mempedulikan
luputnya waktu. Alasannya adalah mengedepankan larangan kedua

6/akni shalat kecuali di bani Quraizhatr) atas larangan pertama (yakni

mengakhirkan shalat dari waktunya). Mereka yang memperbolehkan

mengakhirkan shalat hingga waktunya keluar bagr yang berperang,

berdalil dengan kejadian pada perang Khandaq, seperti disebutkan

pada hadits Jabir, dimana mereka shalat Ashar setelah matatrari

terbenarn akibat sibuk berperang melawan musuh. Maka mereka

memahami kejadian itu berlaku umum untuk semua yang berkaitan
dengan perarrg. Apalag saat itu adalah masa-masa penetapan syariat.

Kelompok lain mernahami larangan bukan dalam arti yang

sebe,nanr5ra- Babkan sekadar kiasan untuk segera mendatangi bani

Quraidmh.

Kisah ini dijadikan dalil oleh mayoritas ulama untuk

menunjrrkkan tidak adanya dosa bagi yang berijtihad, karena Nabi

SAW tidak mencela satu pun di antara dua kelompok tersebut.

Sekiranya perbuatan itu mendapatkan dosa tentu Nabi SAW akan

mencela mereka yang melakukannya. Hadits ini dijadikan dalil oleh

Ibnu Hibban untuk menyatakan bahwa orang yang meninggalkan
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shalat hingga keluar dari waktunya maka tidak digolongkan sebagai

orang kafir. Namun, pendapat ini masih membutuhkan pembahasan

yang detil. Ulama selain Ibnu Hibban berdalil pula dengan hadits

tersebut untuk membolehkan shalat diatas kendaraan dalam situasi

yang menakutkan atau mencekam. Penetapan dalil ini masih perlu

dianalisa kembali, seperti yang saya jelaskan pada pembahasan

tentang shalat Khauf.

Berdasarkan hadits ini, mereka berpendapat bahwa orang yang

sengaja mengakhirkan shalat hingga keluar waktunya, dia boleh

menggantinya sesudah itu, sebab kelompok yang tidak shalat tersebut

mengerjakannya kemudian. Bahkan dalam riwayat Ibnu Ishaq

disebutkan bahwa mereka mengerjakannya pada waktu shalat Isya'.

Menurut versi Musa bin Uqbah, mereka mengerjakannya sesudatr

matahari terbenam. Demikian juga dalam hadits Ka'ab bin Malik.

Namun, pendapat ini perlu ditinjau lebih lanjut, sebab mereka tidak

mengakhirkannya, kecuali karena halangan dari hasil penakwilan

mereka. Sementara perbedaan terj adi pada merek a yang mengakhirkan

shalat dengan sengaja bukan atas dasar takwil.

Sehubungan dengan ini, Ibnu Al Manayyar mengemukakan

pendapat yang terkesan ganjil. Menurutnya, kelompok yang

mengerjakan shalat Ashar dalam perjalanan, mereka mengerjakannya

di atas hewan kendaraan. Dia beralasan bahwa jika mereka turun
untuk melakukan shalat, maka itu akan menafikan maksud agar segera

sampai ke tempat tujuan. Dia berkata, "Sesunggutrnya mereka yang

tidak mengerjakan shalat tersebut berpegang pada perkara khusus,

yaitu perintah untuk bersegera. Maka mereka meninggalkan

keumuman perintah menge{akan shalat Ashar pada waktunya, sampai

waktunya berakhir. Adapun mereka yang shalat telah mengumpulkan

kedua dalil, yakni kewajiban shalat dan kewajiban untuk segera

sampai ke tempat fujuan, maka mereka shalat sambil menunggang

hewan masing-masing. Sebab, jika mereka turun untuk shalat, niscaya

bertentangan dengan perintah untuk segera sampai ke tempat tujuan.
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Tentu saja dugaan seperti ini terhadap mereka tidak diperbolehkan

mengingat mereka memiliki pemahaman yang baik."

Pendapat tersbut perlu diteliti lebih mendalam, karena Nabi

SAW tidak menegaskan supaya mereka tidak turun dari kendaraan.

Barangkali para sahabat memahami maksud perintah untuk tidak

shalat Ashar kecuali di pemukiman bani Quraizhah sebagai penegasan

untuk segera sampai ke tempat tersebut. Untuk itu, mereka

melaksanakan perintah ini, tetapi mereka mengecualikan waktu shalat

karena adanya perintah untuk dikerjakan pada waktunya. Tidak ada

halangan jika mereka turun untuk shalat, dan tidak bertentangan

dengan apa yang diperintahkan saat itu. Klaim mereka shalat sambil

menunggang hewan membutuhkan dalil tersendiri. Sementara saya

tidak menemukan penegasan mengenai hal tersebut dalam jalur kisah

ini. Mengenai pembahasan Ibnu Baththal telah dipaparkan pada

pembahasan tentang shalat Khauf.

Ibnu Qayyrm berkata dalam kitab Al Huda, yarLg

kesimpulannya, "Masing-maing kelompok diberi pahala karena

maksudnya. Hanya saja orang yag shalat mendapatkan dua

keutamaan, yaitu berpegang kepada perintah untuk segera menuju ke
tempat yang dimaksud dan berpegang kepada perintah memelihara
waktu-waktu shalat, terutama shalat Ashar yang dianjurkan untuk
diperhatikan.

Dalam hal ini, Nabi SAW tidak mencela mereka yang

mengakhirkannya karena suatu udzur (alasan), yakni berpegang

kepada makna zhahir perintah. Disamping itu, mereka melakukan
ijtihad dan mengakhirkan shalat, karena komitmen dengan perintah.

Namun, mereka tidak melaksanakan shalat dengan keyakinan bahwa
ijtihad mereka lebih benar daripada ijtihad kelompok yang lain.
Adapun mereka yang berhujjah untuk menguatkan perbuatan mereka
yang mengakhirkan shalat, bahwa shalat saat itu bisa diakhirkan,
seperti pada perang Khandaq, dan hal ini sangat jelas dalam sabda

beliau SAW kepada Umar ketika mengatakan,'Hampir-hampir aku
tidak shalat Ashar hingga matahari mendekati tenggelam'; 'Demi
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Allah, aku belum mengerjakannya'. Sekiranya beliau SAW

mengingatnya niscaya akan segera mengerjakan seperti yang

dilakukan Umar. Masalah mengakhirkan shalat saat perang Khandaq

telah dijelaskan pada pembahasan tentang Shalat.

,JG&?nt q, fi *

')l- e.tbLii:r'64x-\ ,io\ut\ qlt:k ,i; * e,'\3 ,JF: uk ! ,irri *j *\t *uUt; -UGG
.iC k'ri .orelirp -'JG fi *- tltbLi & ,;ut,

4120. Dari ;, RA, dia berkata, o'Biasanya ,.r"or*,
menjadikan beberapa pohon kurma untuk Nabi SAW, hingga beliau
menaklukkan bani Quraizhah dan Nadhir. Sesungguhnya keluargaku
menyuruhku mendatangi Rasulullah SAW untuk meminta apa yang
mereka berikan kepadanya atau sebagiannya. Sementara Nabi SAW
telah memberikannya kepada Ummu Aiman. Maka Ummu Aiman
datang kepadaku dan meletakkan kain dileherku seraya berkata,
'Sekali-kali tidak, demi yang tidak ada sesembahan kecuali Dia, dia
tidak akan memberikannya kepada kamu karena telah memberikannya
kepadaku' 

-atau 
seperti yang dia katakan-, sementara Nabi SAW

bersabda, 'Untuhnu seperti ini'. Tetapi dia berkata, 'sekali-kali tidak,
demi Allah'. Hingga beliau memberikan kepadanya 

-aku 
kira beliau

mengatakan- sepuluh kali sepertinya. Atau seperti yang beliau
katakan."
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Keterangan Hadits:

Keempat, hadits Anas RA yang diriwayatkan dari Ibnu Abi Al
Aswad dan Khalifah, dari Mu'tamir, dari bapaknya. Ibnu Abi Al
Aswad adalah Abdullah seperti disebutkan pada pembahasan tentang
bagian seperlima harta rampasan. Disana Imam Bukhari menyebutkan
hadits ini dengan redaksi yang lebih lengkap dan dinukil juga secara

ringkas pada pembahasan perang bani Nadhir. Adapun keterangan
tambahan yang tercantum di tempat ini telah disebutkan pada hadits
Az-Zuhi, dari Anas, pada pembahasan tentang hibah.

Ringkasnya, kaum Anshar menyantuni kaum Muhajirin dengan
memberikan pohon-pohon kurma milik mereka untuk diambil
mamfaat buahnya. Ketika Allah menaklukkan untuk mereka bani An-
Nadhir dan disusul bani Quraizhah, maka Nabi SAW membagi
rampasan itu kepada kaum Muhajirin dan membuat mereka
berkecukupan, lalu beliau memerintahkan mereka mengembalikan
pemberian kaum Anshar sebelumnya, karena tidak dibutuhkan lagi.
Kaum Anshar juga tidak menyerahkan kepemilikan pohonnya, tapi
hanya mamfaat buahnya. Namun, Ummu Aiman tidak mau
mengembalikannya karena mengira memiliki pohonnya. Untuk itu,
Nabi SAW bersikap lembut dengannya karena utang budi beliau sAw
kepadanya sebagai wanita yang mengasuhnya. Nabi SAW
menggantikan untuknya apa yang membuatnya ridha.

'#-i ii'c,;hi ;#-i ?i ,ithbi'ri *j y Xo' ,-& 'n1t otsi Q,rabi sArr/

telah memberikannya kepada (Jmmu Aiman. Maka {lmmu Aiman
datang). Dalam redaksi kalimat ini terdapat bagian yang dihapus
seperti yang dijelaskan dalam riwayat Muslim melalui jalur ini, ii tr:rlt'F;-liiui$ ,e;hbii'S ;,r, 16 arr k'dt'*a 5i-i 4etrau
memberikannya kepada (Jmmu Aiman, aht pun mendatangi Nabi
SAW, lalu beliau memberikannya kepadalat, maka (Jmmu Aiman
datang...).
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tG y ,:JtJ" F': yht ,{* dtt (Sementara Nabi SAW

bersabda, "(Jntulcrnu seperti ini"). Yak'rti beliau mengatakan kepada

Ummu Aiman, "Unfukmu seperti ini sebagai gantinya." Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , 'iii-i 
?i s" ,,5:g- Pt f ittt ;a ,t0

tk ,lsl f )i <t'toti SAW bersabda, 'Vf/ahai (Jmmu Aiman, biarkanlah

ia dan untulonu seperti ini'.). Lafazh 'untukmu seperti ini' sebagai

kiasan tentang jumlatr yang disebutkan Nabi SAW untuk Ummu

Aiman. Imam An-Nawawi berkata, "LJmmu Aiman mengira

pemberian itu untuk selamanya. Nabi SAW tidak mengingkari

dugaannya itu untuk menenangkan hatinya, karena dia telah mengasuh

beliau SAW. Bahkan Nabi memberi ganti untuk menyenangkan hati

Ummu Aiman."

i-i6 G ii (Atau seperti dia kataknn). lni mengisyaratkan

adanya keraguan dalam redaksinya, meskipun maknanya telah

tercapai.

d,&|i:p, -'J$'^rt'+- tlthbt ;i; (Hingga beliau memberikan

kepadanya -aku kira beliau mengatakan- sepuluh kali sepertinya).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, tLi'ti ,S,t*ii:;l Ar:"11 tp

-ei :* i (Hingga memberikan padanya sepuluh kali sepertinya

atau hampir sepuluh kali sepertinya). Dari sini diketahui bahwa

makna kalimat 'untukmu seperti ini', yakni seperti yang ada padamu

sekarang. Kemudian Nabi SAW menambah dua kali lipat, tiga kali

lipat, hingga mencapai sepuluh kali lipat.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Disyariatkannya hibatl dalam bentuk manfaat bukan wujud

bendanya.

2. Kedermawanan, kesantunan, dan kesabaran Nabi SAW.
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3. Kedudukan Ummu Aiman di sisi Nabi SAW. Dia adalah ibunya

Usamah bin Zaid. Anaknya yang bernama Aiman juga

tergolong sahabat dan meninggal dalam keadaan syahid pada

perang Hunain. Aiman lebih tua dibanding Usamah. Ummu
Aiman meninggal tak lama setelah Nabi SAW wafat.

'Ji iJi ^- ?nr qr'qj,3it $ (: i;; ilu a;cf qri c
Fi y h' * Ut,F',G,:cJ i * ft tL A1t'$l

J\t;; ,1;;>r,i" #t ,r, r5'> fr ,:t * ;:u * Jy
'J3 :JrJ'+ * t 

j; :\'*,i* -i f \f- i *
#, iss Cr', l' &'4i, Ju,d1 ri q : ;&*tr

.eir:.ir

4121. Dari Abu Umamah, dia berkata: Aku mendengar Abu
Sa'id Al Khudri RA berkata, "Penduduk Quraizhah menyerahkan
kepada keputusan Sa'ad bin Mu'adz. Nabi SAW mengirim utusan
kepada Mu'adz, maka dia datang mengendarai keledai. Ketika dekat
masjid, maka beliau bersabda kepada kaum Anshar, 'Berdirilah
kepada pemimpin kalian, atau sebaik-baik kalian'. Beliau bersabda,
'Sesungguhnya mereka itu menyerahkan kepada keputusanmu'. Dia
berkata, 'Hendaknya kamu membunuh para pejuang mereka dan
menawan kaum wanitanya'. Beliau bersabda, 'Engkau telah
memutuskan dengan hukum Allah'. Barangkali beliau mengucapkan,
'Dengan hukum raja'."

', tz t,zz -,o.l..o.tol / | 'z I

,):t itlt ,Oti.+lt ?"y-3L,,t'i:Uu kL nt s:t a.:r.G *
,y/'U LV ti itr. *; it:" Ut a;a ,, Yi €.;G,
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zkG ,y ,ti ,;?G'lrtt^ JG &t;l '#'01r, ,?;rlilr, )At
q ii.;;lt'olt A\3i Ll A'fi'& dt g; : Js rttL Li

'Jl ;y'"#)i ;;?i:, *, * \' _a ,ru;3 t;,^t i, ,
*-i q'--'J C.ltf O,U cie-t') \fi. ."'Ft 

"i2t's'Afi,^'-,;n -,'-ilt'**, * if; ,r:a) irai & 'i 4vi';
!, ,. o ,l.z+ r-.At€r- r+i|" f iU';ru W,f;',-ftrs
olt fu 6 ,a*!t ,yi U :tiw ;€)\4 ?Ut o\-:y ,i ,1

...:; hr **rW'ot; ,t1:, L'; ,k-:; r1f t:j+ c qt"

orrr-. r*ro*r* RA, dia o"run^,.Sa,ad *;J ,'^'oi o";n
Khandaq. Dia dipanah seorang laki-laki Quraisy yang biasa dipanggil
Hibban bin Ariqatr. Panah itu tepat mengenai urat bahunya. Nabi
SAW membuatkan untuknya kemah di masjid agar mudah
menjenguknya dari dekat. Ketika Rasulullah kembali dari Khandaq,
beliau meletakkan senjatan dan mandi, maka Jibril AS datang
kepadanya, seraya mengibas debu dari kepalanya, dan berkata,
'Sungguh engkau telah meletakkan senjata. Demi Allah, aku belum
meletakkannya. Keluarlah ke tempat mereka'. Nabi SAW bertanya,
'Kemana? ' Dia mengisyaratkan kepada bani Quraizhah. Rasulullah
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mendatangi mereka dan akhirnya mereka menyerah kepada

keputusannya. Kemudian beliau mengembalikan keputusan kepada

Sa'ad. Dia berkata, 'sesungguhnya aku memutuskan pada mereka

agar orang yang berperang dibunuh dan kaum wanita serta anak-anak

dijadikan tawanan, sedangkan harta benda mereka dibagi-bagi'."

Hisyam berkata, bapakku mengabarkan kepadaku, dari Aisyah,

sesungguhnya Sa'ad berkata, "Ya Allah, sungguh engkau mengetahui

bahwa tidak seorang pun yang lebih aku sukai untuk aku perangi

karena-Mu daripada kaum yang mendustakan Rasul-Mu dan

mengeluarkannya. Ya Allah, sungguh aku mengira engkau telah

meniadakan peperangan antara kami dengan mereka. Jika masih

tersisa peperangan dengan kaum Quraisy, maka biarkanlatr aku hidup

untuknya, hingga aku berjihad dengan mereka karena-Mu' Jika

engkau telah meniadakan peperangan itu, maka pancarkanlah dan

jadikan kematianku di dalamnya'. Tiba-tiba memancar darlr labbah

nya. Tidak ada yang mengejutkan mereka --{an di masjid saat itu

terdapat kemah bani Ghifar- kecuali darah yang mengalir kepada

mereka. Mereka berkata, 'Wahai penghuni kemah, apakah yang

datang kepada kami ini dari kamu?' Ternyata luka Sa'ad

menyemburkan darah'. Maka dia pun meninggal karenanya, semoga

Allah meridhainya."

Keteransan Hadits:

Kelima, hadits Abu Sa'id Al Khudri RA. lmam Bukhari

menyebutkannya melalui jalur Syu'bah dengan silsilah periwayatan

yang lebih panjang. Hadits ini telah dinukil juga olehnya pada

pembahasan tentang keutamaan dengan jalur yang lebih singkat.

Demikian juga pada pembahasan tentang peperangan sebagaimana

yang lalu.

Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Muhammad bin

Basysyar, dari Ghundar, dari Syu'bah, dari Sa'ad, dari Abu Umamah.

Syu'bah mengutip hadits ini dari Sa'ad bin lbrahim. Sementara
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Muhammad bin Shalih bin Dinar At-Tammar Al Madani

meriwayatkan dari Sa'ad bin Ibrahim; Dari Amir bin Sa'ad bin Abi
Waqqash, dari bapaknya. Jalur ini diriwayatkan An-Nasa'i. Jika

dibandingkan maka riwayat Syu'bah lebih shahih. Kemungkinan juga

Sa'ad bin Ibrahim memiliki dta sanad.

:C 
'-.y 

# ,# r}j-.j, ,yilSl (Penduduk Quraizhah

menyerahkan keputusan kepada Sa'ad bin Mu'adz). Hal ini akan

dijelaskan pada hadits berikutnya. Dalam riwayat Muhammad bin

Shalih disebutkan, o-,eJt Alb d* ;'P'#"'o|'nS+ loio
memutusknn, untuk membunuh diantara mereka yang telah berlaku

padanya pisau cukur). Ini merupakan tambahan yang membedakan

antara orang yang berperang dan anak-anak.

.tn:-ir'U $t t,Ji (Ketika delmt Masjid). Dikatakan; maksudnya

adalah masjid yang disiapkan Nabi SAW untuk shalat, yang terletak di
pemukiman bani Quraizhah selama masa pengepungan, bukan masjid
Nabawi di Madinah. Namun, perkataan Ibnu Ishaq memberi asumsi

bahwa dia tinggal di masjid Madinah (Nabawi) hingga Rasulullah
mengirim utusan kepadanya unfuk memberi keputusan tentang bani

Quraizhah. Ibnu Ishaq berkata, (e ,fr ei y il' *p iitr S|; ok

# €6:*t,|lut,?dt selt.tiii;tUktgy't:4) y e
e*6i'rL::i e jl*i * h, & I' u'" a? 6 ,;.i'u i:5'i\
o,&1{ ,*li )9 ,p t'ri;.t gl,y"'ri * fr *'if'ot 1a\i'ia1
ry (Rasulullah SAll/ menempatkan Sa'ad di kemah Rufaidah di

masjid beliau SAW. Rufaidah adalah wanita yang biasa mengobati

orang-orang yang terluka. Beliau bersabda, 'Tempatkan dia di kemah

wanita itu agar dekat bagihr untuk menjengulorya'. Ketika Rasulullah
saw keluar menuju bani Quraizhah dan mengepung mereka, lalu
kaum Anshar menyarankan agar menyerahkan keputusan kepada

Sa'ad, maka beliau mengirim utusan kepadanya, mereka pun
membawanya di qtas keledai dengan memapahnya, dan dia adalah
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seorang laki-laki yang memiliki postur tubuh besar). Kalimat "Ketika
keluar menuju bani Quraizhah" merlxlukkan bahwa Sa'ad berada di

masjid Madinah.

i? dttil (Berdirilah kepada pemimpin kalian). Masalatr ini

akan dijelaskan pada pembahasan tentang minta izin. Di sini terdapat

penjelasan masalah yang diperselisihkan, yakni apakah perkataan itu
ditujukan kepada kaum Anshar secara khusus atau untuk mereka dan

yang lain?

Dalam riwayat Aisyah RA yang dikutip dalam Musnad Imam

Ahmad, dari Alqamah bin Waqqash, disebutkan; Abu Sa'id berkata,

$ #r,'fr'Jtit,.ifii| ji.'li:pt y n' ,p H' jU 'eb ut
lrt lfeti*a dia muncul, maka Nabi SAW bersabda, 'Berdirilah untuk

sayyid [pemiminJ kalian. Lalu mereka menurunkannya'. Umar
berkata, 'Sayyid adalah Allah'.).

ei-.u"ir #r,iui -,J;31 
.yt frr$'dS; (Engkau memberi

keputusan dengan hulatm Allah atau mungkin beliau mengatakan

dengan hukum raja).Keraguan yang te{adi berasal dari salah seorang

periwayat. Dalam riwayat Muhammad bin Kaisan yang disinggung di

atas disebutkan, 'F 9p q yr&,5iir ar frj;t'frJ'C,S/rt)
c)lt(t '.r (Sungguh engkau telah memberi keputusan pada mereka hari

ini dengan hukum Allah yang ditetapkannya dari atas langit yang
tujuh). Sementara dalam hadits Jabir yang dikutip Ibnu A'idz
disebutkan, '!:;i ii , 

j6 #ur'ei inti X" 
' 

j6i |tL ti- #.|Slt i:A

i/'j'€:'ot SCi?nt 1\"hou Bersabda,'Beri keputusan pada mereka

dengan hukum Allah wahai Sa'ad'. Dia menjawab, 'Allah dan Rasul-

Nya lebih berhak memberi keputusan'. Beliau bersabda, 'Allah telah

memerintahkanmu untuk memberi keputusan pada mereka'.).

Ibnu Ishaq menukil dari riwayat mursal Alqamah bin Waqqash,

-\i Y 9p ,ryi' f! tii.'c:S/ta lsungguh engkau tetah
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memberi keputusan pada merekn dengan hukum Allah dari atas tujuh
arqa'ah). Arqa'ah adalah bentuk jarnak dari kata raqi' yang berarti
nirma langit. Dikatakan, dinamakan demikian karena ia ditambal
dengan bintang-bintang.

Semua keterangan ini menolak riwayat Al Karmani dengan

lafazh, yt ft.(Keputusan Malaikat),lalu dia menafsirkan dengan

malaikat Jibril karena dialah malaikat yang menurunkan hukum-
hukum. As-Suhaili berkata, makna kalimat 'dari atas langit yang
tujuh' adalah hukum turun dari atas." Dia juga berkata, "Serupa

dengannya perkataan Zainab binti Jahsy, '# 
9i, ,1 g, At u7:::

?t:fr (Allah mengawinkanku dengan Nabi-Nya dari atas langit yang

tuJuh), yakni ketetapan pemikahannya turun dari atas. Kemudian dia
berkata, "Bukan suatu yang mustahil memberi sifat 'atas' bagi Allah
berdasarkan makna yang sesuai dengan keagungan-Nya, bukan
berdasarkan makna yang berakibat penyerupium (tasybih).,,
Pembahasan hadits ini akan dijelaskan pada hadits sesudahnya.

Keenam, hadits Aisyatr RA yang semakna dengan di atas.
t. I;rL; ir.! -pt (Sa'ad terluka). Dalam riwayat yang terdapat pada

pembahasan t"nt*g keutamaan disebutkan, "Sa'ad bin Mu'adz."

,f U'ot:r'$ryf,U'ot:, @itton bin Ariqah dan dia adalah

Hibban bin Qais). Maksudnya, Ariqatr adalah nama ibunya, yaitu
Ariqah binti Sa'id bin Sa'ad bin Sahm.

tr ,t ,l (Dari bani Ma'ish). Dia adalah Hibban bin Qais dan

biasa disebut Ibnu Abi Qais bin Alqamah bin Abdu Manaf.

Jiili €.ig: (Dia memanahnya pada urat lengannya). Akbal

adalah urat yang terdapat pada pertengahan lengan/bahu. Al Khalil
berkata, "Ia adalah urat kehidupan (urat nadi). Dikatakan, pada setiap
anggota badan terdapat satu cabang darinya. Bagian yang terdapat di
lengan disebut akfuil, dipunggung disebut abhar, dan di paha
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disebutkan nasa'. Jika urat ini diputus maka darah tidak akan berhenti

mengalir.

,taj;,t e# (Kemah di masjid). Hal ini telah disebutkan pada

hadits sebelumnya.

4:,i6 t>il' ej o:.,;;sr q *, y ht e lt JH'erj $tt

Jr-k'otiii (Ketikn Nabi SAW kembati dari Khandaq beliau meletakkan

senjata dan mandi. Maka Jibril datang kepadanya). Redaksi ini
menjelaskan bahwa kata 'dan' pada riwayat pada pembahasan tentang
jihad merupakan tambahan. Dalarn riwayat di tempat itu disebutkan,

kt A'esA 7^t1;t g:i {#rt ?r" & til lreti*a Nabi SAW kembali

dari Khandaq dan beliau meletakknn senjata makn Jibril datang

kepadanya). Pandangan ini lebih tepat daripada klaim Al Qurthubi
bahwa kata 'maka' adalah tambahan. Dia berkata, "Seakan-akan kata
'maka' adalah tambahan, sebagaimana kata 'dan' ditambahkan pada

kalimat pelengkap kata'lamma' (ketika)." Klaim penambahan kata

'dan' pada kalimat 'dan meletakkan' lebih tepat daripada klaim
penambahan kata 'maka', karena kata 'dan' sangat sering

ditambahkan dalam kalimat.

Diawal pembahasan perang disebutkan, '*tt 9,#Jt q Ail
,Fb 6.ji Fi$ q2t3t (Ketika Nabi SAW kembali dari perang

Khandaq dan meletakkan senjata dan mandi, Jibril mendatanginya).

Atas dasar inilah, maka Al Qurthubi mengklaim kata 'maka' sebagai

tambahan. Dalam riwayat Ath-Thabarani dan Al Baihaqi dari jalur Al

Qasim bin Muhammad dari Aisyah RA, diaberkata, C;;t ,y:r$b'it
,ri3' ?:tty:i1 e'c,;t ,o:g et y a",p :t J?;'?@ ,#t e
,** rJi :r)tii (Seorang laki-laki memberi salam kepada kami dan

kami berada di rumah. Maka Rasulullah SAW berdiri dengan terkejut.

Aku berdiri mengikutinya ternyata orang itu adalah Dihyah Al Kalbi.
Beliau bersabda, 'Ini Jibril). Dalam hadits Alqamah disebutkan,
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lir-j q. Jl.+ii L( ,l j\ (oio memerintahkanht untuk pergi ke bani

Quraizhah). Kejadian ini berlangsung setelah beliau kembali dari

perang Khandaq. Aisyah berkata, e- *t f n' ,rl; n' )-bi;e
,tb yt ,t, :*it (Seakan-akan aku melihat Rasulullah SAW menyapu

debu dari wajah Jibrit). Lalu dalam hadits Alqamah bin Waqqash dari

Aisyah yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabarani disebutkan,

lu;li' 'r4 tu-rt *'0, U* iiii (Beliau didatangi Jibril dan

sesungguhnya pada gigi-giginya terdapat debu). Kemudian dalam

riwayat mursal Yazid bin Al Ashm yang dikutip Ibnu Sa'ad

disebutkan , ir z-S,i), 'n 'ai ii tilt 'c;r ),?Jb ilrr * ,k* 'i'lui
(Jibril berknta padanya, 'semoga Allah mengampunimu, engkau telah

meletakkan senjata, sementara malaiknt Allah belum

meletal*annya'.). Hammad bin Salamah meriwayatkan dari Hisyam

bin Urwah sehubungan dengan hadits di bab itti, { "A-!'JA 
:etsb ,Jt|

i;lti'rJt ;- 'eb ii.fg' ,f, (AiVah berkata, 'sungguh aku telah

melihatnya dari celah pintu, kepalanya dilingkari debu'.). Lalu dalam

riwayat Ibnu A'idz disebutkan , 'Ot',jii\ ltl |*\ * W'C ,i*
ti 'e.tt ,-b At (Dia berkata, 'Berdirilah dan hunusknn padanya

senjatamu. Demi Allah, sungguh kami al<an menumbuk mereka

sebagaimana menumbuk telur di atas batu besar'.).

Fi ^io?tr e lt d?: psb (Rasulullah SAW mendatangi

merekn). Maksudny4 beliau mengepung mereka. Ibnu A'idz
meriwayatkan dari mursal Qatadah, dia berkata, Ar *i:" )itt )'i;j 15.

,;)t.yt'J-i [:,s3rii ,qsw-$sb *i y (Rasulullah saw mengirim

seseorang berseru. Maka orang itu berseru, 'Wahai pasukan berlaila
Allah, berangkatlaft'.). Dalam riwayat Abu Al Aswad dari Urwatt

yang dikutip Al Hakim dan Al Baihaqi disebutkan, y'La$ * VUi
:jl.,P Pj y n' & lt l:rtt eis ,,rttsr gtesi (Betiau mengirim

Ali memimpin pasukan terdepan dan menyerahkan panji kepadanya.
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Lalu Rasulullah SAW keluar sesudahnya). Musa bin Uqbah mengutip

keterangan serupa disertai tambahan, 4i:;* &re*e 1(Beliau

mengepung mereka selama belasan malam).Ibnu Sa'ad menyebutkan,

i:;*'q ',,, (Lima belas). Sementara dalam hadits Alqamah yang

disinggung terdahulu menyebutakn, i-ft1t-:3 (Dua puluh lima).

Serupa dengannya dalam riwyat Ibnu Ishaq dari bapaknya, dari

Ma'bad bin Ka'ab, dia berkata , 'i;4ii ;; z)) i-t:*t {*J"'t e?6
i1 a'.4/oi.,;iUt tE;jd;1)W ,p" ,+lt*,W e.t:i1'trz',sr,.
r 

'rii6i 
.g1Llr ;g ;i"tl.ijt \#-\i ,:d'i;* tr');-: p,c.rt ni,"t;: r1k"

, t t .2 : ," n '

,:.q €.i 
jt t*:t6 v;:t ) $t:;i'ri;. 6 j*'qii,cS^tt U W \,ri

et * ir' ,..& Ut fr ,rv ,l\i:t e t):)t#-'ti ,,t;tl r;i;t )l*jt* i'p;,tui; nr ,k d,* jl'^+'F ,tf p -dr' *- y J,aG
:g lrr aL: & y)W\tt (Beliau mengepung mereka dua puluh lima

malam hingga pengepungan itu terasa sulit bagi mereka dan

dicampakkan rasa ketakutan dalam hati mereka. Pemimpin mereka

saat itu, Ka'ab bin Asad menawarkan agar mereka beriman, atau

membunuh kaum wanita dan anak-anak mereka lalu keluar bertempur

mati-matian, atau menyerang kaum muslimin secara tiba-tiba pada
malam Sabtu. Mereka berkata, 'Kami tidak akan beriman, knmi tidak
akan menghalalkan malam Sabtu, dan kehidupan apa lagi bagi kita
sesudah anak-anak dan istri-istri kami?' Merekn mengirim utusan

kepada Abu Lubabah bin Abdul Mundzir yang merupakan sekutu

mereka. Merekn bermusyawarah dengannya mengenai kemungbinan

menyerah pada keputusan Nabi SAW. Makn dia mengisyaratkan

kepada lehernya -yaloi disembelih- kemudian dia menyesal. Saat

itu juga ia menuju masjid Nabi SAY|/ dan mengiknt dirinya disana

hingga Allah menerima taubatnya).

y *-..Ji#3ir \|j ,* ,rb tl| (Mereka menyerah pada

keputusan beliau, lalu beliau mengembalikan keputusan kepada

Sa'ad). Seakan-akan mereka telah tunduk untuk menyerahkan
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keputusan kepada Nabi SAW. Ketika kaum Anshar memintanya

kepada mereka, maka beliau mengembalikan keputusan kepada Sa'ad.

Hal ini dijelaskan dalam riwayat Ibnu Ishaq. Dia berkata, 'd.,'.t*t 11)

'"-\\\ #1p;qlo n' & l' )") fr "p 
ril"ttl )rybti)4'

ti i,Sui '* o 94 ,i.'€t g-i',;lt d:t e'c,;ri'13 !, J?;6.:ritii

:- i.y Jiu.ii is'6 .4.,$'6 r& ,y;'e'&"b1 077 (Ketika

pengepungan telah semakin menyulitkan mereka, mereka tunduk

menyerahkan keputusan kepada Rasulullah SAW, maka suku Aus

bergegas datang dan berkata, 'Wahai Rasulullah, engkau telah

melakuknn pada mawali Khazraj 
-yalcni 

bani Qainuqa'- apa yang

telah engkau ketahui'. Beliau bersabda, 'Tidakknh kalian ridha jika
yang memberi keputusan terhadap mereka adalah salah seorang dari
kalian?'Mereka menjawab,'Kami ridha'. Beliau bersabda,

'Keputusan itu diserahknn kepada Sa'ad bin Mu'adz'.).

Dalam sejumlah kitab Siyar (perjalanan Nabi SAW) disebutkan

bahwa mereka menyerahkan kepufusan kepada Sa'ad. Namun, ada

kemungkinan untuk dikompromikan bahwa awalnya mereka

menyerahkan keputusan kepada Rasulullah sebelum Sa'ad memberi

keputusan pada mereka. Dalam riwayat Alqamah bin Waqqash yang

disinggung terdahulu disebutkan, J tilt.,i4 ,Fillt n.+r".t*'t rlli

* fr eit',iti;,6:i u.i tit2*,1ai ;*i io n' .,r; .1,' )"3 *
:* t'.(Ketika cobaan semakin berat atas mereka. Maka dikatakan

kepada mereka, 'Hendaklah kalian menyerahknn kepada keputusan

Rasulullah SAW'. Setelah mereka meminta pendapat Abu Lubabah,

maka dia berkata, 'Kita serahkan keputusan kepada Sa'ad bin

Mu'adz '.). Keterangan senada disebutkan juga dalam hadits Jabir yang

dikutip Ibnu A'idz.

Dengan demikian, penyeratran keputusan kepada Sa'ad

disebabkan dua hal; Pertama, permintaan suku Aus. Kedua, saran dari

Abu Lubabah. Kemungkinan juga saran tersebut tidak langsung

dilaksanakan. Namun, setelah suku Aus mengajukan permohonan,
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mereka pun menyerahkan keputusan kepada Rasulullah SAW, karena

mereka yakin beliau akan mengembalikan keputusan kepada Sa'ad.

Ali bin Al Mishar meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah yang dikutip

Imam Muslim, l;i'\L tiLi{):6,t' y Ai#t #t\7 pettau

mengembalikan keputusan pada mereka kepada Sa'ad, dan mereka

adalah sekutunya).

e'"gi jy fu"m sesungguhnya aku memberi keputusan pada

mereka). Yakni dalam persoalan ini. Dalam riwayat An-Nasafi

disebutkan,'e'&i ,jti (oo" sesungguhnya aku memberi keputusan

pada mereka).

*.ilt F'oi (Orang-orang yang berperang [pejuangJ dibunuh).

Penjelasan hal ini sudah disebutkan pada pembahasan hadits

sebelumnya. Ibnu Ishaq menyebutkan; Mereka ditahan di pemukiman

putri Al Harits. Namun, menurut kutipan Abu Al Aswad dari Urwah,
mereka ditahan di pemukiman Usamah binZaid. Kedua versi ini dapat

digabungkan, yaitu mereka ditahan secara terpisah di kedua tempat

tersebut. Dalam hadits Jabir yang dikutip Ibnu A'idz terdapat
penegasan bahwa mereka ditahan di dua tempat.

Ibnu Ishaq berkata, "Para sahabat menggali parit untuk
menghadapi musuh, lalu leher-leher mereka ditebas hingga darah

mengalir di parit-parit tersebut, lalu harta, wanita-wanita, dan anak-

anak mereka dibagi-bagikan diantara kaum muslimin. Beliau memberi

satu bagian untuk kuda. Maka itulah pertama kali diberikan dua

bagian bagi penunggang kuda."

Menurut catatan Ibnu Sa'ad dari riwayat mursal Humaid bin
Hilal, '^i.)) ,;6\i oti ;f+:l.et:)t3t(ibl At & :, i.'rt bi

ey| Ji t rYLS ol'c.+t 4,j, (Sesungguhnya Sa,ad bin Mu'adz

memutuskan juga agar pemubiman mereka menjadi milik knum

Muhajirin tanpa menyertaknn kaum Anshar. Ketika keputusannya ini
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mendapat celaan, maka dia berkata, 'Aku ingin agar kalian tidak lagi
membutuhkan tempat tinggal mereka [kaum AnsharJ'.).

Selanjutnya, terjadi perbedaan pendapat tentang jumlah bani

Quraizhah yang dibunuh. Menurut Ibnu Ishaq mereka berjumlah 600

orang. Keterangan ini juga ditegaskan Abu Amr dalam biografi Sa'ad

bin Mu'adz. Namun, menurut Ibnu A'idz dari riwayat mursal Qatadah
bahwa jumlah mereka adalah 700 orang. As-Suhaili berkata,

"Pendapat paling besar tentang jumlah mereka adalah antara 800

hingga 900 orang."

Dalam hadits Jabir yang dikutip At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan

Ibnu Hibban dengan sanad yang shahihbahwa mereka berjumlah 400

orang yang layak berperang. Kemungkinan, bila perbedaan versi ini
dipadukan bahwa jumlah selebihnya hanyalah pengikut mereka. Ibnu
Ishaq meriwayatkan juga bahwa sebagian mengatakan bahwa jumlah
mereka adalah 900 orang.

i .."i1 t
o-;i 47il:i[:o Jti (Hisyam berkato, "Bapakku mengabarkan

kepadaku'). Riwayat ini dinukil secara maushul (bersambung) melalu
sanad sebelumnya. Bagian hadits ini telah disebutkan juga melalui
jalur yang maushul dari jalur lain pada awal pembahasan hijrah.
Abdullah bin An-Numair meriwayatkan dari Hisyam yang dikutip
Imam Muslim, dia berkata, ... #6 Ul.Ai ,jl.idS |Wi"tJj"'Jti
(Sa'ad berkata ketiko lukanya mengering akan sembuh, 'Ya Allah,
sesungguhnya Engkau mengetahui...'.). Maksudnya, dia berdoa

demikian ketika lukanya hampir sembuh.

liI;r t-#. a:;,)t'u--b) u |!fi'*t ;y (sesungguhnya aku

menduga Engkau telah meniadakan peperangan antara kami dengan

mereka). Salah seorang pensyarah Shahih Bukhari berkata, "Dugaan

Sa'ad ini tidaklah tepat. Terbukti sesudah kematiannya terjadi
beberapa peperangan dengan kaum Quraisy." Dia juga berkata,

"Mungkin Sa'ad berdoa demikian, dan tidak dikabulkan sesuai

permintaannya, tetapi dibalas dengan yang lain dan lebih baik, seperti
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disebutkan dalam hadits lain tentang doa seorang mukmin. Atau

mungkin yang dimaksud oleh Sa'ad adalah khusus perang tersebut

bukan perang-perang sesudahnya-"

Ibnu At-Tin me,nyebutkan dari Ad-Dawudi bahwa yang

dimaksud kata ganti 'msreka' di sini adalah bani Quraizhah. Namun,

menurut Ibnu At-Tin pernyataan ini tidak tepat. Sebab hadits itu

menyebutkan kaum Quraisy secara tekstual. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, bantahan untuk pemyataan ini telah dikemukakan juga pada

awal pembatrasan tentang hijrah ketika membicaf,akan hadits yang

sama. Namun, me'lrunrt saya dugaan Sa'ad justru benar. Sedangkan

doanya pada kisah ini telah dikabulkan. Karena sejak peristiwa

Khandaq tidak pernah terjadi perang antara kaum kaum muslimin dan

kaum Quraisy yang diawali keinginan dari kaum musyrikin. Nabi

SAW berangkat untuk umrah dan dihalangi masuk Makkah hingga

hampir terjadi peperangaq seperti firman Allah dalam surah Al Fath

l48l ayat 24, 'ot f;-k F;*'€r+Ji'&'&-*1 as ql, t^i
'# i'pt (Dan Dialah yang menahan tangan mereka dari

[membinasakan] knmu dan [menahanJ tangan kamu dati

[membinasalanJ mereka di tengah kota Makkah sesudah Altrth

memenangkan lamu atas merela). I^alu terjadi kesepakatan darnai,

dan Nabi SAW melaksanakan umrah pada tahun berikutnya. Kondisi

seperti ini berlangsung hingga mereka melanggar perjanjian. Maka

Nabi SAW bergerak memerangi mereka hingga berhasil

membebaskan kota Makkah. Atas dasar ini maka maksud perkataan

Sa'ad, eer{ku kira Engkau telah meniadakan perang", yakni perang

dimana mereka yang datang menyerang kami. Sama dengan sabda

Nabi SAW dalam hadits terdahulu di akhir pembahasan perang

Khandaq, "sekarang kita yang menyerang mereka dan merekn tidak

akan menyerang Hta (lagt)."

'i ,{n @iarkan aht tetap hidup untulorya). Yakni untuk

peperangan itu. Dalam riwayat Af faqminani disebutkan, 'J eb
(Biarkan alat tetap hidup untuk mereka)-
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ti?=it, (Makn pancarkania). Maksudnya, luka yang dideritanya.

al"a.jJ ii- o:hi|t-| (Maka memancar dari labbah-nya). Labbah

aAatat t.*pui kalung di dada. Demikian tercantum dalam riwayat

Muslim serta Al Ismaili. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani

tertulis, *U (Pada malam harinya). Tetapi ini hanyalah kekeliruan

dalam penulisan kata'labbaft'. Hammad meriwayatkan dari Salamah,

dari Hisyam, dia berkata dalam riwayatnya, "k qA$tn 4 $ti

(Ternyata labbah beliau telah memancar dari lukanya). Riwayat ini

dikutip Ibnu Khuzaimah. Tempat lukanya membengkak hingga

merembet ke dada, lalu bagian yang ada di dada pecah dan

menyemburkan darah.

'o,;*gfitt (Maka memancar). Penyebab hal ini, dia jelaskan dalam

riwayat mursal Humaid bin Hilal yang dikutip Ibnu Sa'ad, -o|'il.
'o6 oL';;;it| g;;i,gT* "a0"#'i:t P (Seekor kambing

melewatinya sementara dia sedang berbaring. Lalu latku kambing itu
mengenai tempat luka sehingga darah memancar darinya dan

membawa kematiannya).

ff;- * (fra* ada yang mengeiutkan mereka). Yalad orang-

orang yang berada di masjid.

'z '," l*3t ,i: fOi masjid terdapat kemah).Ini adalatr kalimat

yang disisipkan dalam kalimat pokok.

)- ,-.121; (Kemah bani Ghifur). Pada pembatrasan yang

lalu dikemukakan batrwa menurut penuturan Ibnu Ishaq kemah

tersebut milik Rufaidatr Al Aslamiyatr. Maka kemungkinan dia

memiliki suami dari yang berasal dari bani Ghifar.

+'ot 'j (Meninggal larenanya). Dalam riwayat Ibnu

Khuzaimatr di akhir kisah ini disebutk*,';y il iilr 6$ (Ternyata

darahnya mengalir dengan deras). Sementara dalam riwayat Alqamatr
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bin Waqqash dari Aisyah yang dikutip Imam Ahmad disebutkan,

uij& ,f t|"in otli'r:k';;:'6 g"*"nya memancarkan darah

padahal sebelumnya telah sembuh kecaali seperti lingkaran anting).

Imam Muslim menukil dari Abdah bin Sulaiman, dari Hisyam

bin Urwah, -oJ ,-" ,,ff-iiJr .1r; ui lOarah terus menerus keluar

hingga dia meninggal). Dia juga berkat4 "Itulah yang diungkapkan

seorang penya'ir:

Ketahuilahwahai Sa'ad, Sa'ad bani Mu'adz,

apa yang dilahtkan Quraizhah dan Nadhir.

Sungguh Sa'ad bani Mu'adz,

dipagi hari menetapkan peperangan untuk mereka,

Kamu meninggalkan periuk tak berisi apapun,

sementara periuk orang-orang pan6 dan mendidih-

Si mulia Abu Hubats telah berkata,

biarlran bani Qainuqa' dan jangan diusir.

Merelca di negeri sendiri sangatlah kokoh,

sebagaimana kokohnya batu besar di negeri Mithan.

Abu Hubats yang disitir dalarn sya'ir ini adalah Abdullatr bin

Ubay, pemimpin suku Khazraj. Dia mendapat pertolongan bani

Qainuqa' sehingga Nabi SAW menghibahkan mereka kepadanya, dan

mereka adalatr sekutu bagrnya. Adapun bani Quraizhah adalatr sekutu

Sa'ad bin Mu'adz. Namun, dia justru memutuskan untuk membunuh

mereka. Maka penya'ir ini menggubatr sya'irnya unhrk mencela sikap

Mu'adz.

Adapun lafazh 'kalian meninggalkan periuk', maksudnya adalatr

perumpamaan. Sedangkan 'Mithan' adalah satu negeri di Muzainah di
wilayah Hijaz yang terkenal memiliki batu-batu cadas. Penya'ir
hendak mengisyaratkan bahwa bani Quraizhah di negeri mereka
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sangatlah tangguh karena kekuatannya,para penolong, dan harta yang

banyak, sebagaimana kokohnya batu-batu di negeri Mithan.

Menurut pemaparan Ibnu Ishaq, bait-bait sya'ir ini adalah hasil

gubahan Jabl bin Jawwal Ats-Tsa'1abi. Dalam riwayatnya bait 'si
mulia Abu Hubats berkata' diganti dengan bait:

Adapun Abu Hubats dari sulcu Khazrai,

dia berkata untuk Qainuqa' janganlah kamu pergi.

Lalu ditambahkan beberapa bait lagi, diantaranya:

Tetaplah wahai pemimpin Aus tinggal padanya,

seakan-aknn kamu terhina dan teperdaya.

Maksud penya'ir dengan bait-bait ini adalah mencela Sa'ad bin
Mu'adz yang berkedudukan sebagai pemimpin suku Aus. Adapun Jabl

bin Jawwal saat itu masih kafir. Barangkali syair karya Ka'ab bin
Malik yang telah kami kutip pada perang bani Nadhir adalah jawaban

bagi sya'ir Jabl.

Ibnu Ishaq menyebutkan lagi bahwa Hassan bin Tsabit juga

memiliki syair yang memiliki nada seperti sya'ir diatas. Di antara bait
sya'irnya adalah:

Para pendukung quraisy berjatuhan satu persatu,

tak ada penolong bagi mereka di negeri sendiri.

Merekn diberi Al Kitab tetapi menyia-nyiakannya,

sungguh merela buta terhadap Taurat dan binasa.

Bait-bait sya'ir ini termasuk bagian qashidah yang sebagrannya

telah dikemukakan pada perang bani An-Nadhir dan dijawab oleh Abu
Suffan bin Al Harits.
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Pelaiaran vang dapat diambil

1. Diperbolehkannya mengharapkan mati syahid. Ini merupakan

pengkhususan dari keumuman larangan mengharapkan

kematian.

2. Orang yang lebih utama boleh menyerahkan keputusan kepada

yang lebih rendah keutamaannya.

3. Diperbolehkan berijtihad di zaman Nabi SAW. Masalah ini
diperselisihkan dalam ilmu Ushul Fikih. Adapun pendapat yang

terpilih adalah diperbolehkan, baik dihadapan Nabi SAW
ataupun tidak. Hanya saja mereka yang tidak memperbolehkan

menganggap ganjil berpegang pada zhan (dugaan) padahal

mungkin diperoleh yang qath'i (pasti). Namun, sebenarnya

yang demikian tidaklah mengapa. Karena dengan adanya

pengaliuan dari Nabi SAW menjadikan hal itu sebagai sesuatu

yang qath'i. Apalagi kejadian tersebut terjadi di hadapan Nabi

SAW seperti dalam kisatr ini dan juga kisah Abu Bakar Ash-

Shiddiq RA tentang orang yang dibunuh Abu Qatadah, seperti

akan disebutkan pada perang Hunain dan selainnya. Ulasan

selanjutnya akan dikemukakan pada pembatrasan tentang

berpegang teguh pada Al Qur'an dan Sunnah.

*hr j*'Ctte t4 I / o.

ry4;r q:f,Jv &?nr oTrir)
.i!;,1,'b r'e:tl ri';;t :ora. *3

4123. Dari Adi, sesungguhnya dia mendengar Al Bara' bin Azib
berkata, 'T.asulullatr SAW bersabda kepada Hassan, 'Celalah mereka

----atau cela mereka- dan Jibril bersamamu'."
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9- ,.1;t ,f -6 i"A*|L";.#t ,p otljb u. n^r;1;tjt

,i oU.^E j t;"1-) y\t ;* it ti'jG 'i6 ?G
.:r1r'-'; ov,,;-;ir lir :qu

4lz4.Ibrahim bin Thahm* *"ru-Oahkan, U* *^ yuilo*ri,

dari Adi bin Tsabit, dari Al Bara' bin Az1b, dia berkata "Rasulullah

SAW bersabda kepada Hassan bin Tsabit pada peristiwa Quraizhah,
' Ce lalah knum musyrikin, s esungguhny a Jibril b ersamamu' ."

Keteransan Hadits:

Ketujuh, hadits Al Bara' tentang perintah Nabi SAW kepada

Hassan bin Tsabit untuk menggubah sya'ir yang mencela kaum

musyrikin. Adi yang disebut dalam sanad hadits ini adalah Adi bin
Tsabit.

. . .4. r,
lfiLi if lprit (Celalah merekn atau cela mereka). Periwayat

,ug,, t.ri*g mana yang diucapkan Nabi SAW. Redaksi kedua lebih

khusus daripada yang pertama.

ot$ F.et;.ltt)i (brahim bin Thahman menambahlcan).

Riwayat ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh An-Nasa'i, dan

sanadnya sesuai kriteria Imam Bukhari. Abu Ishaq adalah Asy-

Syaibani, yang bernama Sulaiman. Keterangan tambatran darinya pada

hadits ini menjelaskan bahwa perintah tersebut disampaikan Nabi

SAW pada peristiwa Quraizhah. Dalam hadits Jabir RA yang dinukil

Ibnu Mardawaih disebutkan , nolt lA|garir iii31i g,r]'\i 
?V" ott tlJ

|ov--iiitil iti'# iui t;)..t:At Liet?i s.*; i |Pt y il' &
,:rr\ 7i * 'ry fiy ui #rir ,L*'Sui lxetitra terjadi perans

Ahzab, Allah menghalau mereka yang keadaannya penuh dengan

kejengkelan, maka Nabi SAW bersabda, 'Siapakah yang melindungi

lrehormatan kaum muslimin?' Ka'ab, Ibnu Rawahah, dan Hassan
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berdiri. Malca beliau bersabda kepado Hossan, 'Celalah merekn,
sesungguhnya engkau aknn dibantu Ruhul fuddw dalam melawan
mereka'.). Keterangan ini mendukung tambatran yang disebutkan
Asy-Syaibani. Sebab peristiwa bani Quraizhah merupakan akibat dari
perang Ahzab.

Tidak ada pula halangan bila perintatr tersebut diucapkan Nabi
SAW berulang kali kepada Hassan dalam kesempatan yang berbeda.
Ibnu Ishaq menyebutkan sejumlah syair karya Hassan tentang bani

Quraizhah. Isyarat mengenai hal ini telah disitir pada hadits terdatrulu.

32. Perang Dzatnr-Riqa'

ei,fu i:ia#'u afr ,f. i'-& ?u i;, 4i
.# -i;.ie ;; d 11 ,:#-rx.

Ia adalah perang Muharib bin Khashfah dari bani Tsa'labatr dari
Ghathafan. Dia singgah di Nakhl. Perang ini terjadi sesudah perang
Khaibar. Sebab Abu Musa datang setelah p€rang Khaibar.

'b &yh, J* dt'oit:izh,Ayt* /./rc *',|r,lt: . LG)t c,ri ;j g i;;frr :j" e : F, € !r*\
-:; s:u'4t *t *ht * Ut,b,f#

4125. Dari Jabir bin Abdullah RA dia berkata, "gssrrngguhnya
Nabi SAW shalat mengimami para sahabatnya dalarn situasi yang
menakutkan, pada salatr satu peperangan ketujulU perang Dzat Ar-
Riqa'." Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW shalat -)akni shalat
khauf- di Dzu Qarad."
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t4G oi o:; oj? e( U. 
"t, 

,;.- ,i;r; i .,*. ,lui

.atx, ?tdt;.*.*j y\t .u';)t J:" ,iL
4126."* O* Sawadah berkata: Ziyadbin Nafi' menceritakan

kepadaku, dari Abu Musa, batrwa Jabir menceritakan kepada mereka,

"Nabi SAW shalat mengimami mereka pada perang Muharib dan

Tsa'labah."

',Jt e; tle '+ rt:-S u;iry 6u,;\i.r Jv:
'* ot b"',4tt;;C,f lLvllr:ti J\*t *\t .*
'3',,ll?tr i;Ut r* ,(ali.'# r$t -telr,la'$;-, J 

" 
('j 9) l) I 

'..-l',ot g;

4127. Dari Wahab bin Kaisan, aku mendengar Jabir, "Nabi

SAW keluar menuju Dzatur-Riqa' di bagian wilayah Nakhl. Beliau

bertemu sekelompok orang dari suku Ghathafan dan tidak terjadi

peperangan. Orang-orang menakuti mereka satu sama lain. Maka Nabi

SAW mengerjakan shalat Khauf dua rakaat."

Yazid berkata, diriwayatkan dari Salamah, "Aku berperang

bersama Nabi SAW pada peristiwa Qarad."

a.^C

*t y \, * dt e tL?,Jv & ?nt,g, ;;,rj r
G6:-r'-.friawi'4i,13I,;1 ;.r:L iL i;':e)'p G

o$ij'p'.# ,o1)t G)ri JL 
t-# 

,1? r',ur&f:.^W,,
1"4, ;; i: o*i .t.lf,'rl ,* 941 q'4 tk a.Lo:St

:?tt; *'r 9rh, *Uteb"r?,'** * q; Jtti
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,; rk'01 ;1 fk .;?\i'alu'r1;i * t; 
'iu 

'Eri ti'"i
.;tl;i d* r.

4l28.Dari Abu Musa RA, dia berkata, "Kami keluar;"rr"*;
Nabi SAW pada suatu peperangan, dan kami berjumlah enam orang,

diantara kami terdapat seekor unta yang ditunggangi bergantian. Kaki-
kaki kami menjadi tipis dan kedua kakiku juga menipis serta kuku-

kukuku tercabut. Kami membungkus kaki-kaki kami dengan khiraq
(sobekan-sobekan kain). Maka dinamakan perang Dzatur-Riqa'

karena kami membalut kaki-kaki kami dengan khiraq." Abu Musa

menceritakan hadits ini kemudian dia tidak menyukainya. Dia berkata,

"Apa yang telah aku lalrukan dengan menceritakannya." Seakan-akan

dia tidak suka menyebarkan amalannya.

Keterangan Hadits:

(Bab perang Dzatur-Riqa'). Teqadi perbedaan pendapat tentang

waktu terjadinya perang ini sebab penamaannya seperti itu. Imarn

Bukhari cenderung meirgatakan bahwa peristiwa ini terjadi sesudali

perang Khaibar. Dia berdalil dengan beberapa hal yang akan

dijelaskan secara rinci. Meskipun demikian, Imam Bukhari
menyebutkannya sebelum pe,mbahasan tentang perang Khaibar. Aku
tidak tahu, apakah dia sengaja mengikuti pendapat para pengamat

peperangan Nabi SAW yang menyatakan bahwa peristiwa itu terjadi
sebelum perang Khaibar, seperti yang akan disebutkan, atau hal ini
hanya dari periwayat yang menukil darinya, atau dia hendak

mengisyaratkan kepada kemungkinan batrwa Dzatur-Riqa' adalah

nama dua perang yang berbeda seperti yang diisyaratkan Al Baihaqi.

Para pengamat p€,perangan Nabi SAW meski sepakat

menyatakan batrwa peristiwa ini terjadi sebelum perang Khaibar,

tetapi mereka berbeda dalam menentukan waktunya. Menurut Ibnu
Ishaq, ia terjadi sesudatr perang bani Nadhir dan sebelum perang

Khandaq, yaitu tahun ke4 H. Ibnu Ishaq berkata, "Rasulullah berdiam
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setelah perang bani Nadhir pada bulan Rabi'ul dan sebagian Jumadil

-yakni 
tahun tersebut- lalu menyerang Najed dengan sasaran bani

Muharib dan bani Tsa'labah dari Ghathafan. Hingga beliau SAW

singgah di Nakhl. Perang ini dinamkana perang Dzatur-Riqa'.

Menurut catatan Ibnu Sa'ad dan Ibnu Hibban, ia terjadi pada

bulan Muharram tahun ke-5 H. Adapun Abu Mi'syar menegaskan

bahwa peristiwa ini terjadi sesudah perang bani Quraizhah dan perang

Khandaq. Pemyataannya ini sesuai dengan sikap Imam Bukhari. Pada

pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa perang bani Quraizhah
terjadi pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 H. Dengan demikian,

perang Dzatur-Riqa' terjadi di akhir tahun itu, dan awal tahun

berikutnya.

Musa bin Uqbah dengan tegas mendahulukan perang Dzatur-

Riqa', tetapi dia ragu tentang kepastian waktunya. Dia berkata, "Kami

tidak tahu, apakah ia terjadi sebelum perang Badar atau sesudahnya

ataukah sebelum perang Llhud atau sesudahnya." Keraguan ini tidak

ada faidahnya. Bahkan yang patut ditegaskan adalah ia te{adi sesudah

perang bani Quraizhah. Sebab telah disebutkan bahwa shalat Khauf
belum disyariatkan ketika perang Khandaq. Lalu dinukil melalui jalur

yang shahih tentang keberadaan shalat Khauf pada perang Dzatur-

Riqa'. Hal ini menunjukkan ia lebih akhir daripada perang Khandaq.

Saya akan menyebutkan hal itu secara jelas ketika mebicarakan

riwayat Hisyam, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir pada bab ini.
'1i-/, 

?ldij* ei (a adalah perang Muharib Khashafah).

Demikian terdapat di tempat ini. Ia mengikuti riwayat yang tercantum

di akhir bab ini. Khashafatr adalatr Ibnu Qais bin Ailan bin Ilyas bin
Mudhar. Sedangkan Muharib adalah lbnu Khashafah. Komunitas

Muharib berasal dari suku Qais. Mereka dinisbatkan kepada Muharib

bin Khashafah. Dalam suku Mudhar terdapat juga komunitas yang

diberi nama Muharib. Namun, mereka dinisbatkan kepada Muharib

bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin

Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Mereka adalatr marga Quraisy,
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diantara mereka Habib bin Maslamah yang telatr disebutkan pada

akhir pembahasan p€rang Khandaq.

Al Karmani tampaknya tidak menjelaskan masalatr ini secara

detil. Dia hanya berkat4 'Muharib adalah komunitas dari suku Fihr.
Khashafah adalah Ibnu Qais bin Ailan." Penjelasan perkataan Imam
Bukhari'Muharib Khashafah" dengan pandangan se,perti ini terdapat
kesalaharq dimana bani Fihr tidak dinisbatakn kepada Qais. Hanya

saja dikalangan suku Urainah terdapat omng yang bernama Muharib
bin Shabah, dan dikalangan Abdul Qais terdapat Muharib bin Amr.
Hai ini disebutkan Ad-Dimyathi dan selainnya. Karena persoalan ini
maka penyebutan Muharib dikaitkan dengan Khashafah untuk
membedakannya dari nama Muharib yang lain. Seakan-akan Imam
Bukhari hendak mengatakan; Muharib yang dinisbatkan kepada

Khashafatr adalah bukan Muharib yang dinisbatkan kepada Fihr, atau

selainnya.

ot-jbb #.111i ,- q {Dari bani Tsa'labah bin Ghathafan).

Demikian tercantum di tempat ini. Konsekuensinya, Tsa'labatr adalah

kakeknya Muharib- Padatral kenyataannya tidak demikian. Dalam
riwayat Al Qabisi disebutkan,'I(hashafah bin Tsa'labah." Tentu saja

versi ini lebih fatal kesalahannya. Versi yang benar adalatr nukilan
Ibnu Ishaq dan selainny4'Dan bani Tsa'labah", yakni menggunakan
kata sarnbung'dan'. Ghalhafan adalah putra Sa'ad bin Qais bin Ailan.
Antara Muharib dan Ghathafan adalah saudara s€,pupu dari pihak
bapak. Lalu bagaimana yang berada fi tingkat atas dinisbatkan kepada
yang ditingkat bawah? Pada pe,mbahasan me,ndatang di bab ini akan
disebutkan hadits ,ablr, 'Muharib dan Tsa'labatr", )akni
menggunakan kata sambung 'dan' sesuai versi yang benar.

Adapun kalimat, "Tsa'labah bin Ghathafan", juga perlu diteliti
lebih mendalam. Adapun yang lebih tepat adalah keterangan Ibnu
Ishaq, "Dan bani Tsa'labah dari Ghathafan." Karena dia adalah

Tsa'labah bin Sa'ad bin Dinar bin Ma'ish bin Raits bin Ghathafan.

Hanya saja lafazh 'Ibnu Ghathfan' masih bisa ditolelir dengan dalih
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dinisbatkan kepada kakeknya yang tertinggi. Dalam bab ini akan
disebutkan riwayat Bakr bin Sawadah, "Pada peristiwa Muharib dan
Tsa'labah", yakni diberi perbedaan antara keduanya. Tidak ada di
kalangan Arab yang dinisbatkan kepada bani Tsa'labah selain mereka
itu. Di kalangan bani Asad terdapat bani Tsa'labah bin Daudan bin
Asad bin Khuzaimah, narnun jumlah mereka sangat sedikit. Suku
Tsa'lab serupa dengan Taghlib, hanya saja Taghlib adalah kabilatr lain
yang dinisbatkan kepada Taghlib bin Wa'il, saudara laki-laki Bakr bin
Wa'il. Mereka berasal dari Rabi'ah, saudara-saudara Mudhar.

JF (Aehau singgah). Maksudnya Nabi SAW.

nJi @akhl) yaitu tempat yang dapat ditempuh selama dua hari

perjalanan dari Madinah. Tempat ini terletak di lembah Syarkh. Di
lembah tersebut terdapat beberapa kelompok dari suku eais, yaitu
bani Fazarah, Anmar, dan Asyja'. Demikian yang disebutkan Abu
Ubaid Al Bakri.

Catatan

Mayoritas pengamat peperangan Nabi SAW menyatakan batrwa
perang Dzatur-Riqa' adalah perang Muharib itu sendiri, seperti yang
ditegxkan Ibnu Ishaq. Namun menurut Al waqidi, ked.uanya adalah
peristiwa yang berbeda. Pandangan Al waqidi diikuti Al euthb Al
Halabi di dalam kitab Syarh As-Sirah.

'p'$;.iE Ai 6 tt\ ,:p r6.ei (Dan ia -yahti peperansan

ini- terjadi sesudah perang Khaibar, karena Abu Musa Al Asy'ari
datang sesudah Khaibar). Demikian dalil yang dikemukakan Imarn
Bukhari untuk mendukung pandangannya bahwa perang Dzatur-Riqa,
terjadi sesudah perang Khaibar. Lalu hadits Abu Musa yang dimaksud
dia kutip seperti yang akan dijelaskan. Penetapan dalil ini sangatlatr
tepat. Sedangkan bukti Abu Musa datang setelah perang Khaibar akan
dikemukakan pada bab "Perang Khaibar". Dalam bab yang dimaksud
akan dikutip hadits panjang, diantara kandunganriya adalah, fr );
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'*'e+t',+'{-i * &, ,t* r}, v,6tti ei (Abu Musa berkata,

'Kedatangan kami bertepatan saat Nabi SAW menaklukkan

Khaibar.'). Jika demikian, dan Abu Musa ikut dalam perang Dzatur-

Riqa', maka konsekuensinyaperang ini terjadi setelah perang Khaibar.

Saya cukup terkejut oleh sikap Salyiddinnas, bagaimana dia

berkata, "Irnam Bukhari menjadikan hadits Abu Musa ini sebagai dalil
bahwa perang Dzatur-Riqa' terjadi setelatr perang Khaibar".

Kemudian dia berkomentar, "Akan tetapi dalam hadits Abu Musa

tidak ditemukan indikasi yang menunjukkan hal itu." Penafian ini
tertolak, dan indikasi ke arah itu cukup jelas seperti saya paparkan.

Adapun gururyxa (Ad-Dimyathi) mengklaim adanya kekeliruan
pada hadits shahih, dan semua pakar sejaratr peperangan Nabi SAW
menyelisihinya. Akan tetapi di atas saya jelaskan bahwa mereka

berbeda dalam memastikan waktunya. Maka yang layak dijadikan
pedoman adalatr keterangan dalarn hadits shahih. Hadits ini semakin

kuat karena didukung oleh hadits Abu Htrairatr dan Ibnu Umar seperti

yang akan dijelaskan.

Sebagian berpendapat bahwa perang yang diikuti Abu Musa
yang disebut perang Dzatm-Riqa', bukan perang Dzatur-Riqa' yang

dilaksanakan shalat Khauf pada peristiwa itu. Kare,na Abu Musa

mengatakan dalam riwayatnya bahwa jumlah msreka adalah 6 orang.

Sementara perang yang dilaksanakan shalat Khauf jumlah mereka

berlipat kali daripada itu. Argumen ini dijawab batrwa jumlah yang

disebutkan Abu Musa dipahami sebagai pasukan pemanatr, bukan
jumlah pasukan s@ara keselunrhan yang menyertai Nabi SAW.

Pendapat ini juga didasarkan pernyataan Abu Musa tentang

sebab penamaan perang tersebut dengan itu Dzatur-Riqa', yaitu

karena perbuatan mereka me,mbalut kaki-kaki mereka dengan

sobekan-sobekan kain. Se,me,ntara para pengamat peperangan Nabi
SAW menyebutkan sebab-sebab lain yang mendasari penamaan itu.

Ibnu Hisyam dan selainnya berkata'Dinamakan Dzatur-Riqa' karena

mereka menyulam panji-panji me,reka." Sebagian lagi menyebutkan
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sebab-sebab lain, diantaranya: Pertama, karena sebatang pohon di
tempat itu yang dinamakan Dzatur-Riqa'. Kedua, karena tempat yang
mereka singgahi memiliki beberapa macam warna yang menyerupai
tambalan (riqa'). Ketiga, kuda-kuda mereka ada yang berwarna hitam
bercampur putih, pendapat ini dikemukakan Ibnu Hibban. Keempat,
Al Waqidi berkata, "Dinamakan demikian, karena gunung yang ada di
tempat itu." Barangkali pernyataan Al Waqidi ini yang dijadikan
pegangan oleh Ibnu Hibban. Hanya saja terjadi kekeliruan dari kata
'jabal' (gunung) menjadi 'khail' (kuda). Ringkasnya, mereka sepakat
menyebutkan sebab-sebab selain yang dikatakan Abu Musa. Akan
tetapi semua itu tidak menjadi penghalang bahwa kejadian itu adalah
satu kisah dan tidak juga berkonsekuensi bahwa peristiwa itu terjadi
lebih dari satu kali.

As-Suhaili cenderung menguatkan sebab yang disebutkan Abu
Musa. Demikian juga dilakukan An-Nawawi. Dia berkata,
"Kemungkinan perang ifu diberi nama Dzatur-Riqa' karena semua
faktor yang disebutkan."

Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang cukup ganjil ketika
berkata, "Abu Musa tidak menyinggung dalam haditsnya, bahwa
mereka mengerjakan shalat Khauf atau bertemu musuh.', Namun,
tidak disebutkan bukan berarti tidak terjadi. Karena Abu Hurairah
dalam hal itu serupa dengan Abu Musa. Dimana dia datang kepada
Nabi SAW dan masuk Islam saat beliau sAw berada di Khaibar,
seperti akan disebutkan. Meski demikian, dia menyebutkan shalat
Khauf bersama Nabi SAW pada perang Najed, seperti akan
disebutkan pada akhir bab ini. Begitu pula Ibnu Umar yang
menyebutkan shalat Khauf bersama Nabi SAW di Najed. padahal

telah dikemukakan perang pertama beliau adalah perang Khandaq.
Konsekuensinya, peritiwa Dzatur-Riqa' terjadi sesudatr perang
Khandaq.

Hadits pertama di bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari
Abdullah bin Raja', dari Imran bin Al Qaththan, dari yatrya bin Abi
Katsir, dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah RA.
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Dalam riwayat Abu Dzar terhadap sanad hadits pertama di bab

ini disebutkan, "Abdullatr bin Raja' berkata kryadaku." Sementara

periwayat lainnya hanya menyebutkalr, "Abdulalh bin Raja' berkata",

tanpa tanrbahan 'kepadaku'. Abdullah bin Rqia' yang dimaksud

adalah Al Ghadani Al Bashri. Imam Bukhari telah mendengar lansung

darinya. Adapun Abdullah bin Raja' Al Mal&i tidak sempat ditemui

Imam Bukhari. Abu Al Abbas As-Sarraj menukil hadits ini dengan

sanad yang mauhsul *raya berkata; Ja'far bin Hasyim menceritakan

kepada kami, Abdullah bin Raja' menc€ritakan pada kami... lalu

disebutkan seperti di atas.

Kemudian Imran bin At Qaththan yang dimaksud adalatr Al
Bashri. Imam Bukhari tidak menukil riwayat darinya kecuali sebagai

penguat.

)yur €:*\;* *t *b, i* e,'oi 1N"tr sAW shatat

mengimami para sahabatnya dalam situasi yang menakutkan)- As-

Sarraj menambahkan, |'L:j ti ;n, i t {t f ;;rs , 
'*, ,{* ,?G t '€.-,t

,fir"drr# {sebanyak empat rakaat. Nabi shalat mengimami

merela dua ralcaat, kemudian mereka Wgi dan digantilan kelompok

lain, lalu beliau shalat mengimami mereka dua rakaal). Diakhir
penjelasan bab ini akan disebutkan dari jalur lai4 dari Yahya bin Abi
Katsir, dengan sanadny4 disertai tmbahan- Riwayat-riwayat itu
menyebutkan perang Dzatur-Riqa'. Jabir me,lrukil dari hadits lain yang

menyebutkan shalat Khauf dengan tata cama 5rang lain.

'ro':-3r 
11'P ,t' fOA" peryrargon t@tuiuh). Ini adalah

penisbatan sesuatu kepada dirinya sendiri menurut salah satu

peldapaL atau dalam kalimat terdapat bagm yang tidak disebutkan,

dimana sehanrsnya adalalL'Delem permg pada safar yang ketujuh."

AI Karmani dan selainnya b€*at4 'Maksudqra addah salah satu

perirng pada tahun ketujuh", )akni ketujuh hijrah. Saya berkata,

'?ern5rataan ini perlu ditinjau ke,mbali. Sebab sekiranya ini yang

dimaksu{ berarti perimg Dzatur-Riqa' terjadi s€telah perang Khaibar.
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Dengan demikian, Imam Bukhari tidak perlu menguatkan

pendapatnya dengan kisah Abu Musa serta hal-hal lain yang

disebutkan di atas.

Namun, penyebutan bahwa ia adalah peperangan yang ketujuh
mendukung pandangan Imam Bukhari bahwa Dzatur-Riqa' terjadi
sesudah Khaibar. Sebab jika yang dimaksud adalah perang dimana

Nabi SAW keluar mendatangi musuh meskipun tidak te{adi kontak
fisik, maka perang ketujuh diantaranya terjadi sebelum perang Uhud,
padahal tidak seorang pun yang mengatakan perang Dzatur-Riqa'
berlangsung sebelum lJhud, kecuali apa yang disebutkan terdahulu

berupa kebimbangan Musa bin Uqbah. Disamping itu, mereka sepakat

bahwa shalat Khauf diturunkan lebih akhir setelah perang Khandaq.

Maka jelas bahwa perang Dzatur-Riqa' terjadi sesudah perang bani

Quraizhah. Untuk itu, jelas bahwa yang dimaksud adalah perang yang

teq'adi kontak fisik. Adapun urutannya adalah; Pertama, perang

Badar. Kedua, perang Uhud. Ketiga, perang Khandaq. Keempat,
perang bani Quraizhah. Kelima, perang Al Muraisi'. Keenam, perang

Khaibar. Konsekuenisnya, perang Dzatur-Riqa' terjadi sessudah

perang Khaibar, karena adanya pernyataan sebagai perang ketujuh.
Dengan demikian, maksudnya adalah tahun peristiwa bukan jumlah
peperangan. Kalimat dalam riwayat ini lebih dekat menunjukkan
tahun ketimbang kalimat dalam riwayat Ahmad dengan lafazh, USi

,Ut e:ir'aU* pAaopun shalat Khauf adalah pada yang ketujuh),

sebab kalimat ini bisa bermakna perang ketujuh, dan bisa juga
bermakna perang tahun ketujuh.

)F €lJ'1Ar'l;"i ytrot e'$t ,* ,/# a.t )a pnu
Abbas berkata, "Nabi SAW shalat -yaloti shalat Khauf- di Dzu

Qarad"). Qarad adalah tempat yang ditempuh selama dua hari
perjalanan dari Madinah dekat Ghathafan. Hadits Ibnu Abbas ini
dinukil melalui sanad yang maushul oleh An-Nasa'i dan Ath-
Thabarani dari jalur Abu Bakar bin Abu Al Jahm, dari Ubaidillah bin
Abdullah bin Utbah, dari Ibnu Abbas, }* *) r& ar .,p .i,' 'J?i'Ot
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';-j,,"i, .i-b ,P :Ft ay* :j ,i*(Sesungguhnya Rasulullah SAW

mengerjakan shalat Khauf di Dzu Qarad seperti shalatnya

Hudzaifah).

Imam Ahmad dan Ishaq meriwayatkan dari jalur ini, u't}t 
"-;itdt 9ii i ,k t *- nfu, d,i .tiir'*i \tar ,91t j"ti,* ,ilb ilb

,s;l'e;St €rrP a\j*7t,t i ,;J.7lrUr:a, (Nabi SAW membagi

manusia di belaftangnya meniadi dua shaf. Satu shaf menghadap

musuh dan satu shaf di belalmngnya. Beliau SAW shalat mengimami

shaf yang didekatnya satu rakaat, l<emudian mereka pergi ke tempat

shaf yang satunya, dan shaf tersebut datang lalu beliau shalat

mengimami mereka satu rakaat yang lain). Pada pembahasan yang

lalu telah dikemukakan hadits Ibnu Abbas dalam bab "Shalat Khauf',

dari jalur Az-Zuhi, dari Ubaidillah sama seperti ini, tetapi tidak

disebutkan "Dzu Qarad", hanya saja ada tambahan, 1fu e& n iti
tJli.'F<*f '",F"',$t (Orang-orang semuanya dalam shalat, akan

tetapi mereka saling meniaga satu sama lain). Mayoitas ulama

memahami bahwa saat itu musuh berada di arah kiblat, seperti yarrg

akan disebutkan.

Tata cara ini menyelisihi sifat yang disebutkan Jabir.

Tampaknya keduanya menceritakan kejadian yang berbeda. Akan

tetapi maksud Imam Bukhari menukil hadits Ibnu Abbas dan hadits

Salamah bin Al Akwa' tentang penyebutan nama perang itu adalah

untuk mendukung pendapatry4 bahwa perang Dzatur-Riqa' terjadi

sesudah perang Khaibar. Karena dalam hadits Salamah terdapat

pemyataan tekstual batrwa perang itu berlangsung sesudah peristiwa

Hudaibiyatr. Sedangkan perang Khaibar terjadi beberapa saat setelah

peristiwa Hudaibiyah. Hanya saja alasan ini digoyatrkan oleh

perbedaan latar belakang dan tujuannya. Adapun latar belakang

perang Dzatur-Riqa' adalah berita yang sampai kepada kaum

muslimin, bahwa Muharib sedang mengumpulkan kekuatan untuk

menyerang mereka, maka kaum muslimin keluar mendatangi negeri
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mereka hingga sampai di wilayah Ghathafan. Sedangkan latar

belakang perang Qarad adalah Abdurrahman bin Uyainah menyerang

unta-unta di Madinah, lalu kaum muslimin keluar menyusul mereka.

Hadits Salamah menunjukkan bahwa ketika beliau SAW mengalahkan

mereka dan menyelamatkan unta-unta yang diambil, kaum muslimin
kembali dan tidak sampai ke wilayah Ghathafan, maka te{adi
perbedaan antara keduanya.

Mengenai perbedaan tata cara shalat Khauf tidak menunjukkan
perbedaan peristiwa. Bisa saja tefadi dalam satu peperangan dengan

dua cara yang berbeda dalam dua hari atau bahkan dalam satu hari
sekali pun.

',StiJfiV 
Qe 

'ot,;i 
\f.1 f es i;U) gb:ast7'i.rS".',lsi

l1bi 1lG ?y" *: yh, ,* Ut @at<r bin Sawadah berkata:

Ziyad bin Nafi' menceritakan kepadaku, dari Abu Musa, bahwa Jabir
menceritakan kepada mereka, Nabi SAW bersabda pada peristiwa
Muharib dan Tsa'labah). Bakr bin Sawadah adalah Al Judzami Al
Mishri, yang dipanggil Abu Tsumamah. Dia termasuk salah seorang
ahli fikih di Mesir. Umar bin Abdul Aziz mengirimkannya kepada
penduduk Afrika untuk mengajari mereka tentang agama. Dia
meninggal di sana pada tahun 128 H. Dia dinyatakan tsiqah
(terpercaya) oleh Ibnu Ma'in dan An-Nasa'i. Tidak ada riwayatnya
dalam Shahih Bukhari selain hadits mu'allaq ini.

Hadits yang dimaksud dinukil dengan sanad yarrg maushul oleh
Said bin Manshur dan Ath-Thabari melalui jalur ini dengan sanad
yang sama. Adapun Ziyad bin Nafi' adalah At-Tujaibi Al Mishri,
seorang tabi'in. Dia tidak juga memiliki riwayat dalam Shahih
Bukhari selain di tempat ini. Sedangkan Abu Musa, ada yang
berpendapat bahwa dia adalah Ali bin Rabah, seorang tabi'in yang
terkenal, riwayatnya dikutip Imam Muslim. Dikatakan juga bahwa dia
adalah Al Ghafiqi, ymg bemama Malik bin Ubadatr, seorang sahabat

yang terkenal. Namun, sebagian mengatakan bahwa dia adalah Al
Mishri, tetapi nzrmanya tidak diketahui. Riwayatnya dalam Shahih
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Bukhari juga hanya di tempat ini. Kalimat "perang Muharib dan
Tsa'labah" memperjelas kekeliruan yang terjadi di awal bab.

ii,' j-; Ut e; :r1v i>i& o,:-y i.+3 ry o6at,it l,ii
... ouhbl-, Li|',+ F C aalt c,ri jl*i f {roru rshaq

berkata, aku mendengar wahab bin Kaisan, aht mendengar Jabir
berkata, "Nabi SAW keluar menuju Dzatur-Riqa' di Nakhl, lalu
bertemu sekelompok Ghathafan...). Saya (Ibnu Hajar) belum
menemukan keterangan yang dinukil Imam Bukhari dari Ibnu Ishaq
ini dalam satupun kitab-kitab tentang peperangan Nabi SAW maupun
kitab-kitab lainnya. Adapun keterangan dalam kitab sirah yang
disarikan oleh Ibnu Hisyam, "Ibnu Ishaq berkata, wahab bin Kaisan
menceritakan padaku, dari Jabir, dia berkata, * it ,)* ,;t g *"
"Ji d.,f ,rb 

'F 
q g'6lt crtsa1y di*i (Aku ketuar bersama

Nabi sAW menuju perang Dzatur-Riqa' di Nakhl dengan menunggang
unta milikku yang sulit dikendalikan). Lalu disebutkan kisah unta
tersebut.

Begitu pula diriwayatkan Imam Ahmad dari jalur Ibrahim bin
Sa'ad dari Ibnu Ishaq. Sebelumnya, Ibnu Ishaq berkata, '{"j-t:.w t?l
tll+ W.'4 ,gtjt orsily, eiW J:j ,p o*i'u ei 7:t e.
s-i, ,tbti.'# ;r3;' Jet ut ,,q?,e.6:r li a6r a,cdi ,otisai v
crr tr J}--ailr'€ )'#tay* oAur& (Beliau berangkat untuk

memerangi Nejed dengan sasaran bani Muharib dan bani rsa'labah
dari sulru Ghathfan. Hingga beliau sAW singgah di Nakhl. Ini adalah
perang Dzatur-Riqa'. Di tempat itu beliau sAW bertemu sekelompok
daripada sulat Ghathfan. Kedua pasukan saling mendeknt namun tak
terjadi perang. Mereka pun saling menakut-nalati satu sama lain
hingga Nabi sAW melalcsanalmn shalat Khauf. Kemudian orang-
orang itu kembali [ke tempat masing-masin7J).

Bagian inilah yang disebutkan Imam Bukhari dalam bentuk
mu'allaq (tanpa sanad yang lengkap) dan mudrai (perkataan
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periwayat yang disisipkan dalam hadits), dari jalur Watrab bin Kaisan,

dari Jabir. Namun, ia tidak dinukil Ibnu Ishaq dari Wahab, seperti

telah saya jelaskan, kecuali bila Imam Bukhari sempat

mene,nrukannya dari jalur lain yang tidak kita dapatkan, atau dalam

naskah terdapat kalimat yang didahulukan dan diakhirkan dari tempat

yang semestinya, sehingga dia mengira kalimat itu bersambung

dengan riwayat yang memiliki sanad yang mausftzl. Namun, saya

belum melihat mereka yang menjelaskan masalah tersebut di tempat

ini.

Nakhl adalah tempat di Najed dan masuk wilayah Ghathafan.

Abu Ubaidah Al Bakri berkata, "Kata ini tidak mengalami perubahan.

Maka tidak benar mereka yang mengatakan bahwa Nakhl adalah

Madinah. Lalu dia menjadikan hadits ini sebagai dalil pensyariatan

shalat Khauf saat mukim. Padahal masalahnya tidak seperti yang

mereka katakan." Imam Syaf i dan jumhur ulama membolehkan

shalat Khauf saat mukim jika terjadi keadaan yang menakutkan.

Namun menurut Imam Malik, batrwa shalat Khauf hanya dilakukan

saat dalam kondisi bepergian. Jumhur ulama berdalil dengan firman

Allah dalam surah An-Nisaa' l4l ayat l)Z,i'l!e)t'&'t:"tltli1"{'c5'o,
(Dan jika kamu berada di tengah-tengah mereka [sahabatmuJ, lalu
kamu hendak mendirikan shalat bersama merekn), tanpa dikaitkan

dengan kondisi bepergian (safar).

l:fit ?i e,ut ytrt, ,k ,;, t'-:r" ,z;t;7 L-i Jttj (yazid

berlata, dari Salamah, "Aku berperang bersama Nabi SAW pada

perang Qarad"). Yazid yang dimaksud adalah Ibnu Abi Ubaid.

Sedangkan Salamatr adalah lbnu Al Akwa'. Haditsnya ini akan dinukil
melalui jahx maushul sebelum pembahasan perang Khaibar. Imam

Bukhari memberi judul, "Perang Dzu Qarad, Akibat Tindakan Mereka

Menyerang Unta-unta Nabi SAW", kemudian dia mengutip hadits ini.
Namun, tidak disinggung tentang shalat Khauf. Hanya saja knam

Bukhari mengutipnya di tempat ini, karena kaitan dengan hadits Ibnu

Abbas di atas yang menyebutkan Nabi SAW shalat di Dzu Qarad.
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Namun, penyebutan Dzu Qarad pada kedua hadits itu tidak

berkonsekuensi menunjukkan satu kejadian. Sebagaimana beliau

shalat Khauf di suatu tempat bukan berarti tidak pernatr dikerjakan di

tempat lain. Al Baihaqi berkata, "Perkara yang tidak kami ragukan,

bahwa perang Dzu Qarad terjadi setelah peristiwa Hudaibiyah dan

perang Khaibar. Hadits Salamah bin Al Akwa' sangat tegas

menyatakan hal itu. Adapun waktu perang Dzatur-Riqa' masih

diperselisihkan." Dari sini sangat jelas perbedaan kedua kisah

tersebut, seperti yang saya jelaskan.

,;i '4 $ @ari Abu Musa). Dia adatah Abu Musa Al Asy'ari'

t'+;i;3a':t e*t yb'e'}'ta? (Kami ketuar

bn ro*, Nabi SAW datam suatu peperangan, sementara kami

berjumlah 6 orang). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan

tentang nama-nama mereka. Hanya saja saya menduga bahwa mereka

berasal dari suku Asy'ari.

'4 \4 q. (Diantara knmi ada seekor unta yang kami naiki

secara bergantian). Yakni satu orang menaiki untuk jarak tertenht,

kemudian dia turun dan digantikan yang lain, demikian seterusnya,

hingga semua mendapat giliran.

t3 , A.(Karena apa yang kami tafukanl. Maksudnya, dengan

sebab apa yang kami lakukan tersebut.

li-i. ;j' i'oYi (Abu Musa menceritakan hal ini). Perkataan

ini dinukil secara maushul melalui sanad di awal hadits. Ini adalah

perkataan Abu Burdah bin Abu Musa.

|:$;ajt giaatc menyukai hal itu). Yakni karena khawatir akan

kesucan dirinya.

i,, '.tti * f;:Flrk-ltt ei tis lSeakan-atan dia tidak

menyukni jika sebagian amalannya telah disebarkannya). Hal itu
karena menyembunyikan amal shalih lebih utama daripada
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men:rmpakkannya, kecuali karena suatu maslahat, seperti orang yang

diharapkan untuk dijadikan suri tauladan. Al Ismaili mengutip dalam

riwayat munqathi' , dia berkata, "Allah akan membalasnya."

?t\?'; *t y\t -* ar Jr-t:'4:, r* 7t? i dy *
ldt ;*, a;:,uj ,A'.:b $G Li ,1'rJt ir';" J:" Lv:)t
t;'-.tr'"r: ;ry/\ tlitt *.v'C i ,*; A ,1, it"
',*;. ,)t tS'Lt e 'b ,sf\l ,,aAt -io r'rldt;G, tli'-'9, J l-.

'ry;{-"; 
"#\ tF| q;'a'"i'* i

4129. Dari Shalih bin Khawwat, dari seorang yang mengerjakan

shalat Khauf bersama Rasulullah SAW pada perang Dzatur-Riqa',

bahwa sekelompok membuat shaf bersama beliau, satu kelompok lagi

menghadap musuh. Beliau shalat satu rakaat bersama kelompok yang

bersamanya, kemudian beliau tetap berdiri dan [masing-masing]
mereka menyempurnakan [shalat] untuk diri mereka, lalu mereka

berbalik dan mengambil posisi menghadap musuh. Kelompok yang

lainnya datang dan beliau mengimami mereka shalat satu rakaat yang

tersisa, kemudian beliau tetap duduk dan mereka menyempurnakan

untuk diri mereka, setelah itu beliau salam dengan mereka.

6pi d,j:itsc Ju .u'Ft;y*?7 . ,yr*j ir'ht
.)'F'.te e.ry

dt e k ,Jv /re e fl ;) ,f ie $:L i;r,, tut

t la,
:4-JJ.> # / C6t"ol'&l i y * f?,y'esra.e

)6i,iit', €*tyat*UtJz
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4130. Mu'adz berkata: Hisyam menceritakan kepada kami dari

lr,lbu Az-Zubair, dari Jabir, dia berkata, "Kami pernah bersama Nabi

SAW di Nakhl..." lalu dia menyebutkan shalat Khauf. Malik berkata,

"Itulah (riwayat) terbaik yang aku dengar tentang shalat Khauf."

Riwayat ini dikutip juga Al-Laits, dari Hisyam, dan Zaid bin
Aslam, bahwa Al Qasim bin Muhammad menceritakan kepadanya,

"Nabi SAW shalat pada perang bani Anmar."

', o-. c t t,/rt, , t-.

fu iu)r rr+ "W *:'? i C9,r
"" 1 . ,-', o ro 

"' 

c

$bJ ,A'&L z,;stL1 -iJbr

:Jv aij^ ,f) i
il'....-it Ar#;'tiiitk n

'e)-i)i {-il J\,.o*'J'i-'i 'e.* 
e it r)Li;.r

.;#:.LL o1'1il) or{;- i ,:*,i g; €r!'i
, .O -

yj ,f . ;ilt / f'), * r'*V F.6L",!tL^1 G:L

*?,t,j- dtf * oi i;* * 7t? i Cg,r'* 
VG sri uteL,jd l' *U'k ;:* y *t
1i';';:L $; *1?UAg G?l Cdt e"--,r*.

4131. Dari Shalih bin Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmatr,

dia berkata, "Imam berdiri menghadap kiblat dan satu kelompok
diantara mereka bersamanya, sementara safu kelompok menghadap ke
arah musuh, wajah-wajah mereka menghadap musuh. Beliau shalat

safu rakaat mengimami mereka yang bersamanya, kemudian mereka

berdiri dan ruku' untuk diri-diri mereka satu ruku', serta sujud dua

sujud di tempat mereka. Setelah itu, mereka ini pergi ke tempat
kelompok satunya, lalu mereka datang dan Nabi SAW shalat satu

1 o I z t -, a o o ,

4-d I f) JJ'-d -* J-r--*- r c+d ) u u,-J\.i P
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rakaat mengimami mereka, maka beliau mengerjakan dua rakaat.

Kemudian mereka ruku' dan sujud dua kali sujud."

Musaddad menceritakan kepada kami, Yahya menceritakan

kepada kami, dari Syu'bah, dari Abdurrahman bin Al Qasim, dari

bapaknya, dari Shalih bin Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmatr, dari

Nabi SAW, seperti itu.

Muhammad bin Ubaidillah menceritakan kepadaku, Ibnu Abi

Hazim menceritakan kepadaku, dari Yahya, dia mendengar Al Qasim

(berkata), Shalih bin Khawwat mengabarkan kepadaku, dari sahal, dia

menceritakan perkataannya kepadanya.

,v ir J-, tL'r? ilsrnZ?rt q., r*,y.tlf ;t-;
o t1.'r4 rio*;\:Ar G.;te ,?'E*i {.?'r

4132" Dari Salim, bahwa Ibnu Umar RA berkata, "Aku perang

bersama Rasulullah SAW ke arah Najed. Kami pun menglradapi

musuh dan kami membuat shaf untuk menghalau mereka."

\t* it JytLi yj *'#i i' * i f, ,r|s;!1,-f
'J'rAt yG 6?\t$.tut),f,u;ltuil.v;,k rut *
^k1 *rJi'urfie* !:i1a*1 fi, €.1;wtl:it
f.*2;' :t'-; iu3'&; f#' 

::l,'S i"'"n |eb'{,'i,#;
4133. Dzrii Az-Znhi., dari Salim bin Abdullah bin Umar, dari

bapaknya, "sesungguhnya Rasulullah SAW shalat mengimami salah

satu dari dua kelompok, sementara kelompok satunya menghadap

musuh. Kemudian mereka berbalik dan berdiri di tempat sahabat-

492 - FATHUL BAARI



sahabat mereka. Maka mereka yang menghadap musuh datang dan

beliau shalat satu rakaat mengimami mereka lalu salam. Setelah itu,

mereka menyelesaikan [sisa] rakaat mereka, dan kelompok yang

lainnya juga menyelesaikan [sisa] rakaat mereka."

Keterangan Hadits:

?t? i C.U * (Dari Shalih bin Khawwar. Yakni Ibnu Jubair

bin An-Nu'man Al Anshari. Shalih adalah seorang tabi'in yang tsiqah

(terpercaya). Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini. Adapun riwayat bapaknya, dinukil Imam Bukhari dalam

kitab Al Adab Al Mufrad. Dia seorang sahabat yang mulia. Perang

pertama yang diikutinya adalah perang Llhud. Dia meninggal di
Madinah pada tahun 40 H.

gvlr ors ?i*tf lo' e !, JHV fr @art seseorans

yang mengerjaknn shalat Khauf bersama Rasulullah SAW pada
perang Dzatur-Riqa'). Dikatakan, nama laki-laki yang tidak
disebutkan namanya ini adalah Satral bin Abi Hatsmah, karena Al
Qasim bin Muhammad meriwayatkan hadits tentang shalat Khauf,
dari Shalih bin Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmah, dan inilah yang

paling kuat dari riwayat Imam Bukhari. Namun, yang benar bahwa dia
adalah bapak daripada Shalih bin Khawwat, yaitu Khawwat bin
Jubair. Sebab Abu Uwais meriwayatkan hadits ini dari Yazid bin
Ruman (guru Imam Malik dalam riwayat ini), dia berkat4 "Dari
Shalih bin Khawwat, dari bapaknya." Ibnu Mandah mengutip dalam

kitab Ma'rifuh Ash-Shahabah melalui jalur ini. Demikian juga yang

diriwayatkan Al Baihaqi dari jalur Ubaidillah bin Umar, dari Al
Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat, dari bapaknya.

An-Nawawi menegaskan dalam kitabnya At-Tahdzib bahwa dia
adalah Khawwat bin Jubair. Dia berkata, "Hal ini diketahui secara

pasti dari riwayat Imam Muslim dan selainnya." Saya (Ibnu Hajar)

katakan bahwa pernyataan ini sebelumnya telatr dikemukakan Al
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Ghazali. Dia berkata, "sesungguhnya shalat Dzatur-Riqa' terdapat

dalam riwayat Khawwat bin Jubair." At-Raf i berkata dalam kitab

Syarh Al lTajiz, "Demikian yang masyhur dalam kitab-kitab fikih.

Namun, yang tercantum dalam kitab-kitab hadits adalah riwayat

Shalih bin Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmah, dari seseorang yang

mengerjakan shalat bersama Nabi SAW." Dia juga berkata,

"Barangkali laki-laki yang tidak disebutkan namanya itu adalah

Khawwat (bapak daripada Shalih)." Saya (Ibnu Hajar) katakan,

seakan-akan dia belum menemukan riwayat Khawwat yang telah saya

sebutkan di atas.

Kemudian Shalih juga mendengar dari bapaknya dan dari Sahal

bin Abi Hatsmah. Oleh karena itu, terkadang dia menyembunyikan

nama laki-laki yang dimaksud, dan terkadang menyebutkannya.

Hanya saja penetapan bahwa peristiwa itu adalah perang Dzatur-Riqa'

hanya terdapat dalam riwayatnya dari bapaknya. Adapun riwayatnya

dari Sahal bin Abi Hatsmah tidak menyinggung shalatnya bersama

Nabi SAW. Kenyataan ini memberi faidah dalam perkara yang akan

kami paparkan, berupa pandangan bahwa Sahal bin Abi Hatsmah

belum mencapai usia yang layak untuk turut dalam peperangan

tersebut, karena hal ini tidak menghalanginya untuk meriwayatkan

peristiwa itu dari orang lain. Dengan demikian, riwayatnya tentang

shalat Khauf masuk kategori mursal shahabi. Atas dasar ini, maka

semakin kutlah penafsiran bahwa yang shalat bersama Nabi SAW

adalah Khawwat.

'#\,**tju.u'q j ,*;u ,lu ,*i pettau shatat satu

rakaat mengimai mereka yang bersamanya kemudian tetap [berdiriJ
dan mereka menyempunakan [shalatJ masing-masing). Tata cara ini

menyalatri praktik yang telatr disebutkan dari Jabir tentang jumlatt

rakaat. Namun, cara ini selaras dengan tata cara yang dinukil dari Ibnu

Abbas sebelumnya. Hanya saja menyelisihinya dalam menyebutkan

keadaan Nabi SAW yang tetap berdiri hingga kelompok pertama

mengerjakan safu rakaat lainnya, dan semuanya tetap dalam shalat

hingga salam mengikuti salam Nabi SAW.
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iuJl1 e'r-;,3r-il S'6i gu'adz berkata, Hisyam menceritalan

kepadaku). Demikian yang dinukil kebanyakan periwayat. Dalam

riwayat An-Nasafi, "Mu'adz bin Hisyarn berkata" Hisyam

menceritakan kepadaku." Hal ini menjadi bantatran bagi Abu Nu'aim
dan orang-orang )xang sependapat dengannya yimg menegaskan bahwa

Mu'adz yang dimaksud adalah Ibnu Fadhalatr (gunr Imarn Bukhari).

Mu'adz bin Hisyam adalah seorang yang tsiqaft (terpercaya) dan

menukil riwayat-riwayat Gharib. Namun, dalam riwayat ini dia diikuti

Ibnu Ulayyah, dari bapkanya Hisyam Ad-Dastuwa'i, sebagaimana

dikutip Ath-Thabari dalam tafsirnya. Dernikian juga dinukil Abu

Daud Ath-Thayalisi dalam Musnadny4 dari Hisyarn, dari Abu Az-

Zubk. Pada riwayat Mu'a& bin Hisyam dari bapahya terdapat jalur

lain yang dikutip Ath-Thabari dari Bundar, dari Mu'adz bin Hisyam,

dari bapaknya, dari Sulaiman Al Yasydruri, dari Jabir. Saya akan

sebutkan perbedaan yang terdapat dalam riwayat-riwaSrat mereka.

);l;lit*F-Li ffr*tyb,,b 4, t€s (Kami

bersama Nabi SAW di Nalihl, lalu dia menyebutkan shalat KhauJ).

Imam Bukhari menyebutkannya secara ringlas dan mu'allaq.Karena
maksudnya hanya untuk mengisyaratkan bahwa seluruh riwayat Jabir

se,pakat menyatakan bahwa perang yang dilakukan shalat Khauf
didalamnya adalah perang Dzatur-Riqa'. Namur; ini perlu diteliti
s@ara mendalrm. Sebab redaksi riwayat Hiq/am dari Abu Az-Zabur
ini menunjut&an bahwa hadits tersebut adatah hadits lain tentang

perangyang lainpula

Penjetasanny4 dalam hadits tadi yang dikutip Ath-Thayalisi dan

selainnya disebutkan, 'g*;t\+t e*a # i,9 i'*s $'6 ;F;:&'t:ri
at . ot'. ' J 

' ',F'F4; -et,tSr 
!*Lr. i-ni,:orFiti,y-b JF :Jti .:a4jfl3.i'u

(Sesungguhnya kaum musyrikin berkata, 'Biarkan mereka,

sesungguhnya mereka mempunyai shalat yang lebih mereka cintai

daripada anak-anak mereka'. Jibril tunn dan mengabarkan hal itu.

Mala beliau mengimami para sahabatnya shalat Ashar dan membagi

merelrn menjadi dua shaJ). Lalu disebutkan sifat shdat Khauf. Kisah
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ini sesungguhnya berlangsung pada perang Usfan. Imam Muslim

meriwayatkan hadits yang silma dat'. Zaha* bin Muawiyah, dari Abu

Az-Zubair, dengan lafazh yang menunjukkan perbedaan kisah ini

dengan kisah perang Muharib di Dzatur-Riqa'. Adapun lafazlnya

adalalr, dari Jabir, dia berkata , ',p J:j Pt * n' tb'$t € €#
z4 W tu'j li r:rilt Sa ']ilt r:Xl oi'rltt,riir3 rvt tftttui ,zqi

kiii $tt, ,)ti ,eJ,i.,'&) # .irr ,{* Ct }-f ';?it ,nir:;ti\i-r-t2

,r;li 4 ,itt'*t ei'l? lxami bersama Nabi SAW memerangi suatu

kaum dari Juhainah. Mereka pun memerangi kami dengan sangat

dahsyat. Ketika kami shalat Zhuhur maka orang-orang musyrik itu

berkata, 'sekiranya kita menyerang mereka dengan serentak niscaya

kita akan membuat mereka panik'. Maka Jibril mengabarkan hal itu
kepada Nabi SAW. Mereka berkata pula, 'Akan datang kepada

mereka shalat yang lebih merekn cintai daripada anak-anak merekn'.)

lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abdullah bin

Syaqiq, dari Abu Hurairah, or;* ,y.',):i *t y il' ,rp ilt ,)|2"0i
'€.6.i f #i|-ri'o1a* :r'.4-,'ol,of ;J.Jlr'Jut ,t:titLj
(Sesungguhnya Rasulullah saw singgah di antara Dhabhan dan

Utfon. Orang-orang musyrik berkata, 'Sesungguhnya merekn itu
memiliki shalat yang lebih merela cintai daripada anak-anak

mereka). Kemudian disebutkan hadits tentang turunnya Jibril
membawa syariat shalat Khauf. Hadits ini dinyatakan shahih oleh An-
Nasa'i.

Imam Ahmad dan para penulis kitab As-Sunan meiwayatkan

dari hadits Abu Ayyasy Az-Zrraqi, dia berkatu, & il' .rp 4, tg
*1u Uvi ,y!r S,'t.e y,i;f y;t,.pi';idt6r# o*r*i
"4? ,:re6;.1i ,461 q &|*ri e :* g.'rrr,'A irt ,i6 'i ,'*b'e
,f,1Ji:4'raiJr r,,;ulbi ,r,anti t4Jt u.JF 'all:* 

lxami bersama

Nabi SAW di Usfan, beliau shalat Zhuhur mengimami kami, dan kaum
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musyrikin saat itu dipimpin Khalid bin Walid. Mereka berkata,
'Sungguh kita mendapatkan pada mereka kelalaian'. Kemudian beliau

berlrata, 'Sesungguhnya mereka memiliki shalat setelah ini yang lebih

mereka cintai daripada harta dan anak-anak mereka. Maka turunlah

(syariat) shalat khauf antara Zhuhur dan Ashar. Beliau shalat Ashar

mengimami kami dan memisahkan kami menjadi dua kelompok'.).

Redaksi hadits ini mirip dengan riwayat Zvhair dari Abu Az-Zubnr
dari Jabir. Hal ini sangat jelas menunjuk&an bahwa itu adalah kisatr

yang sama.

Al Waqidi meriwayatkan dari hadits Khalid bin Walid, dia

berkata y.,)y.'-i?'o1:Jr.l yJ,jt ,ti*i f h, ,P ,i, ef t:J

'4 h,'eu;6,, ?f 'C * 4 
"ot v4,,-ir, :*L, #,!i'*V,t

)fitsi-b;it,r*\#u: S lxettrra Nabi sAW ketuar

menuju Hudaibiyah, aku bertemu dengannya di Usfro, lalu alru
berhenti mengamati. Beliau melalaanakan shalat Zhuhur mengimami
para sahabatnya. Kami pun bermal<sud menyerang mereka secara

tiba-tiba, tetapi tekad lami belum mantap. Allah memberitahukan hal
itu kepada Nabi-Nya, maka beliau melalatkan shalat Ashar bersama

sahabatnya dengan tata cara shalat Khaufl.

Riwayat ini sangat jelas mendukung pemapiran saya terdatrulu

batrwa shalat Khauf di Usfan bukanlatr shalat Khauf di Dzatur-Riqa'.

Hanya saja Jabir meriwayatkan kedua kisatr itu sekaligus. Riwayat

Ibnu Az-Zubair dari Jabir berkenaan dengan kisatr Usfan. Sedangkan

riwayat Abu Salamah dan Wahab bin Kaisan serta Abu Musa Al
Mishri dari Jabir berkenaan dengan perang Dzatur-Riqa', yaitu perang

Muharib dan Tsa'labatr.

Setelah mantap bahwa shalat Khauf pertama dilaksanakan di
Usfan, yang terjadi serangkaian dengan peristiwa Hudaibiyah, lalu
kisah Hudaibiyah terjadi setelah perang Khandaq dan bani Quraizhah,
kemudian shalat Khauf dilaksanakan juga pada perang Dzatur-Riqa'
yang berlangsung sesudah perang Usfan, maka jelas batrwa perang
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Dzatur-Riqa' terjadi sesudah perang Khaibar, karena perang Khaibar

berlangsung sesudah Nabi SAW kembali dari Hudaibiyah.

Mengenai perkataan Al Ghazali bahwa perang Dzatur-Riqa'

adalah perang terakhir maka ini merupakan kesalahan. Pandangan ini
telah diingkari Ibnu Shalah. Namun, sebagian mereka yang

mendukung A1 Ghazali berkata, "Barangkali maksudnya adalatr

perang terakhir yang dilaksanakan shalat Khauf didalamnya."

Pembelaan ini juga tertolak oleh riwyaat yang dikutip Abu Daud dan

An-Nasa'i serta dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban, dari hadits Abu

Bakratr, bahwa dia melaksanakan shalat Khauf bersama Nabi SAW.

Padahal Abu Bakrah masuk Islam pada perang Thaif, menurut

kesepakatan para ulama. Tentu saja kejadian ini setelah perang

Dzatur-Riqa'. Hanya saja saya menyebutkan ini sebagai perluasan

pembahasan.

t' 
16 Jul lUatik berkata). Bagian ini disebutkan melalui jalur

maushul melalui sanad di awal hadits.

!4r y e'+ 6|;i |Si1 Qtutah yang terbaikyans

aku dengar tentang shalat Khaufl. Konsekuensinya, dia mendengar

tentang beberapa tata caranya yang berbeda-beda, dan memang

benar demikian. Dinukil dari Nabi SAW tentang beberapa cara

shalat Khauf yang dipahami sebagian ulama untuk disesuaikan

dengan keadaan. Sebagian lagi memahaminya untuk memberi

keluasan dan pilihan. Isyarat mengenai hal ini telah dibahas pada

"Bab Shalat Khauf', dimana Imam Malik cenderung menguatkan

tata cara ini (yakni sifat yang disebutkan dalam hadits Jabir melalui
Abu Az-Zubair- penerj). Pendapatnya disetujui Imam Syafi'i,Imam
Ahmad, dan Abu Daud. Mereka mengunggulkannya karena tidak
banyak penyelisihan dan lebih hati-hati dalam kondisi perang.

Meski demikian, mereka juga membolehkan tata cara yang

disebutkan dalam hadits Ibnu Umar.

Dinukil dari Imam Syafi'i bahwa tata cara shalat Khauf yang

ada dalam hadits Ibnu Umar telah dihapus (mansukh). Natnun,
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penukilan ini tidak dapat dibuktikan akurasinya dari Imam Syaf i.
Sementara makna zhahir pendapat para ulama madzhab Maliki adalah

tidak memperbolehkan tatacarayang disebut dalam hadits Ibnu Umar.

Kernudian mereka berbeda pendapat tentang tata cara shalat

Khauf yang disebutkan dalam hadits Sahal bin Abi Hatsmah,

khususnya pada persoalan, yaitu apakatr imam shalat sebelum

kelompok kedua menyelesaikan rakaat kedua ataukatr dia menunggu

ketika tasyahud, agar mereka dapat salam bersamanya? Pendapat

pertama dipegang para ulama madzhab Maliki. Namun, Ibnu Hazm

mengklaim bahwa tidak ada satu nukilan pun dari ulama salaf yang

mengatakan seperti itu.

Para ulama madzhab Malik dan Hanafi tidak membedakan.

Mereka berpegang pada tata cara yang disebutkan dalam hadits Jabir

melalui Abu Az-Zubair, baik musuh berada di arah kiblat maupun di
arah lainnya. Sementara ulama madzhab Syaf i dan jumhur

memaharni bahwa hadits Satral khusus jika musuh berada di selain

arah kiblat. Oleh karena itu, beliau shalat mengimami setiap kelompok

secara tersendiri sebanyak satu rakaat. Adapun bila musuh berada di
arah kiblat maka sesuai sifat terdahulu dalam hadits Ibnu Abbas,

bahwa Imam melakukan takbiratul ihram dengan semua makmutn,

lalu ruku' dengan mereka, dan ketika suju4 dia sujud bersama shaf

pertama, sedangkan shaf dibelakang menjadi penjaga... dan

seterusnya.

Imam Muslim mengutip dari hadits Jabir, of .*::32 * t;b

9t *i Q.lBeliau mengatur kami dalam dua shaf, sementara kaum

musyrikin berada di antara kami dengan kiblat). As-Suhaili berkata,

"Para ulama berbeda pendapat dalam memilih yang lebih kuat.

Sebagian mengatakan batrwa tata cara yang diamalkan adalah yang

lebih mirip dengan makna zhahir Al Qur'an. Sebagian lagi berkata,

"Hendaklah berusaha mendapatkan tarta cara yang paling akhir

dipraktikkan Nabi SAW, karena ia menghapus tata cara sebelumnya."

Ada juga yang berkata, "Hendaknya dianrbil penukilan yang lebih
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shahih dan lebih tinggi derajat periwayatnya." Pendapat lain

mengatakan, "semuanya dipraktikkan sesuai situasi dan kondisi. Jika

kondisi sangat genting maka dipraktikkan yang paling mudah dan

ringan."

L-,,3r ;t |*V y i n1at'0l'{-,1 i y c l? ,f cjirr n'rs

)61 ,1.tt'P e Pt * A' ,p (Riwayat ini juga ditattip Al-Laits, dari

Hisyam, dari Zaid bin Aslam, bahwa Al Qasim bin Muhammad

menceritakan kepadanya, "Nabi SAW shalat pada perang bani

Anmar"). Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya belum mengerti maksud

Imam Bukhari menyebutkan riwayat pendukung ini. Bila maksudnya

untuk mengukuhkan kandungan hadits sebelumnya maka tidaklah

tepat. Sebab riwayat terdahulu berbicara tentang perang Muharib dan

Tsa'labah di Nakhl. Sedangkan riwayat ini berbicara tentang perang

Anmar. Namun, ada kemungkinan keduanya merupakan satu

peristiwa, karena pemukiman bani Anmar dekat dengan pemukiman

bani Tsa'labah. Beberapa bab kemudian akan diterangkan bahwa

diantara kabilah-kabilah Anmar terdapat marga dari Ghathafan.

Adapun jika maksudnya sebagai dukungan sanad juga tidak benar.

Karena kedua riwayat berbeda dari segala sisi. Riwayat pertama

memiliki sanad yang maushul dengm menyebutkan sahabat yang

meriwayatkannya. Sementara riwayat kedua berbentuk mursal. Para

periwayat riwayat pertama bukan periwayat riwayat kedua. Barangkali

mereka yang tidak mendalam pengetahuannya mengira Hisyam pada

sanad riwayat pertama adalah Hisyam pada riwayat berikutnya.

Padatral tidak demikian. Karena Hisyam, periwayat dari Abu Az-

Z:ubair adalah Ad-Dastuwa'i, seperti telah saya jelaskan, dan dia

berasal dari Bashrah. Adapun Hisyam (guru Al-Laits dalam riwayat di

atas) adalah Ibnu Sa'ad Al Madani (berasal dari Madinah). Ad-

Dastuwa'i tidak pernah meriwayatkan dari Zaid bin Aslam dan Al-
Laits bin Sa'ad tidak pernatr pula menukil riwayat darinya.

Riwayat mu'allaq di tempat ini telah dikutip Imam Bukhari

dal"m kitabnya At-Tarikh; Yahya bin Abdullah bin Bukair berkata
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kepadaku, Al-Laits menceritakan kepadaku, dari Hisyam bin Sa'ad,
dariZaid bin Aslam, dia Al Qasim bin Muhammad, bahwa Nabi SAW
shalat pada perang bani Anmar, seperti itu. Maksudnya, sama seperti
hadits shalih bin Khawwat dari Sahal bin Abu Hatsmah tentang shalat
Khauf.

Saya (Ibnu Hajar) berkata, akhirnya dari jalur ini tampak alasan
pencantuman riwayat mu'allaq, yaitu Hadits Sahal bin Abu Hatsmah
tentang perang Dzatur-Riqa' memiliki kesatuan dengan hadits Jabir.
Hanya saja persamaan tata cara shalat yang dikandung kedua riwayat
itu tidak berkonsekuensi bahwa keduanya memuat peperangan yang
sama. Imam Bukhari pun menyebutkan perang bani Anmar dalam bab
tersendiri pada pembahasan selanjutnya.

Adapun yang patut diperhatikan, Al Waqidi menyebutkan
bahwa sebab perang Dzatur-Riqa' adalah seorang Arab badui datang
membawa barang dagangan ke Madinah lalu bekata, "Aku melihat
orang-orang dari bani Tsa'labah dan bani Anmar telah mengumpulkan
kekuatan untuk menyerang kalian, sementara kalian lengah terhadap
mereka." Mendapat informasi demikian, Nabi sAW keluar bersama
400 sahabat, menurut sebagian sumber 700 sahabat. Atas dasar ini,
maka perang bani Anmar bersamaan dengan perang bani Muharib
serta Tsa'labah, dan ia adalatr perang Dzatur-Riqa'.

Kemungkinan riwayat pendukung ini terletak sesudah hadits Al
Qasim bin Muhammad, dari Shalih bin Khawwat. Adapun
penyebutannya lebih awal berasal dari sebagian penukil dari Imam
Bukhari. Hal ini didukung keterangan yang saya sebutkan dari kitab
ArTarikh Imam Bukhari, sesungguhnya ia sangat jelas dalam masalah
tersebut.

Hadits ketiga diatas disebutkan Imam Bukfiari dari Musaddad,
dari Yahya, dari Y"hyu, dari Al Qasim bin Muhammad, dari Shalih
bin AI Khawwat, dari Sahal bin Abi Hatsmatr. yatrya yang disebut
pertama adalah Ibnu Said Al Qaththan. Sedangkan gurunya adalah
Yahya bin Sa'id Al Anshari. Adapun Al Qasim bin Muhammad
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adalah Ibnu Abi Bakar Ash-Shiddiq. Dalam sanad terdapat tiga orang

tabi,in dari Madinah, yaitu Yahya Al Anshari dan orang-orang

sesudahnya. Abu Hatsmah (bapaknya Sahal) bernama Abdullah, dan

sebagian mengatakan Amir. Pendapat lain mengatakan nama

bapaknya Sahal adalah Abdullah, sedangkan Abu Hatsmah adalah

kakeknya, dan namanya adalah Amir bin Sa'idah. Dia termasuk kaum

Anshar dari bani Al Harits bin Khazraj.

Para ahli sejarah sepakat bahwa dia (Sahal bin Abi Hatsmah)

masih kecil di masa Nabi SAW. Hanya saja Ibnu Abi Hatim

menyebutkan dari seorang laki-laki keturunan Sahal, bahwa dirinya

berbaiat di bawah pohon (Hudaibiyah), turut dalam berbagai

peperangan bersama Nabi SAW selain perang Badar, dan menjadi

penunjuk pada perang Uhud. Namun, pemyataan ini diingkari

sejumlah sejarawan. Mereka berkata, "Sifat demikian hanya patut bagi

bapaknya. Adapun dia, saat Nabi SAW meninggal, baru berusia 8

tahun." Diantara mereka yang menegaskan demikian adalah Ath-

Thabari, Ibnu Hibban, Ibnu As-Sakan, dan sejumlah orang. Atas dasar

ini maka riwayatnya dalam shalat Khauf adalah mursal. untuk itu
jelaslah bahwa yang dimaksud Shalih bin Khawwat dengan

perkataannya, "seorang laki-laki yang shalat Khauf bersama Nabi

SAW", adalah selain Sahal, dan tampaknya dia adalah bapaknya

Sahal, seperti yang telah dijelaskan.

'8.*i ytro' * l' Jyi t'o\? ,i't c& il' q) #'i.t'i,i
"4 *-;t'1:t-ir g;ti ,f gesungguhnya lbnu (lmar M berkata,

"Aku berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najed dan kami

menghadapi musuh serta membuat shaf untuk [menghalauJ

mereka".). Pada bab "shalat Khauf' telah disebutkan bahwa riwayat

Al Kasymihani menggunakan kalimat, i'lliu '"t (Kami membuat

mereka dalam shafl. Demikian juga yang diriwayatkan Ahmad dari

Abu Al Yaman (guru Imam Bukhari dalani riwayat ini). Serupa

dengannya riwayat Imam Bukhari dari jalur Syu'aib seraya menyebut

bagian ini saja. Lalu sesudahnya dia menyebutkan melalui jalur
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Ma'mar tanpa menyinggung awal hadits, bahkan hanya menyebutkan,

\iit .4qt;,s?\i ziy)tt f.fu, cb\e ptf n' ;b *,'J:;.i'iti
(Sesungguhnya Rasulullah saw mengimami salah satu dari dua

kelompok, sementara kelompokyang lain berhadapan dengan musuh).

Riwayat Syu'aib telah dikemukakan pada bab "Shalat Khauf'
secara lengkap. Sedangkan riwayat Ma'mar diriwayatkan Abu Daud

dari Musaddad (guru Imam Bukhari dalam riwayat ini) sama seperti di

atas. Lalu pada bagian akhir disebutkan, :l:f ;'6i ,'niik r,:6 tti i
'#; f,ii (Kemudian beliau bediri dan mereka menyelesaikan

raknat mereka. Mereka itu iuga berdiri dan menyelesaikan raknat

mereka). Meski hadits ini menggunakan kata qadha' (mengganti)

namun maksudnya adalah menunaikan, bukan qadha ' dalam

terminologi syariat. Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, J,-?li,y'eul

a;:rhlJrti'dI, ) * g; ?i, $etiap salah seorang *'"r"* berdiri

dan ruht' untuk"dirin o ,oru kati latu suiud dua kati). Hal ini
menjelaskan maksud dalam riwayat Ibnu Juraij, dari Az-Ztthi yang

dikutip Imam Ahmad. Adapun kandungan lain hadits ini telah

dipaparkan pada pembahasan tentang shalat Khauf.

'Jt:*fr;i1:;"of * i:r'l, e:*:J$"GlIt *
y E*'Yh';*i');'

4134. Dari Az-Zuhri dia berkata: Sinan dan Abu Salamah

menceritakan kepadaku, bahwasanya Jabir mengabarkan,

"sesungguhnya dia berperang bersama Rasulullatr SAW ke aratr

Najed..."



1, ,''+ t' /.G *U::u'!, €) i ), *=V i',f
,f *i y\t .u ;nt Jt-, e G'^fi;;l Gi:"?nt q.,

#ri:; J-a',y *; !r\t ,k yt lr'''$ tu ,y'
'07, ei *ht .A tut Jyr'J*14t F ')t €udt
e3 ^lLht 'u ir Jyr!;3,*uro;yx-:4t €t$t
& yt lirt\t i ^;';4 :).G')v .* A'6t';;);'.;:

^t 
Jyt Se ,|9L;7i i-xu tir,, ,;V ,6-;"i *: +ht

€ $'ti:b;ii,v ,V,t: (rt q b?r rr tl ,*'t *\t *
I ; Uytt'r1 A,hr 'Ljj tlttx- J ,,).Jt* db ,';-

*;*f h' .b it J;:' ^?ti
4l35.Dari Ibnu Syihab, aari Sinan bin Abi ,rrr* Aa-p,r'utl,

dari Jabir bin Abdillah RA, dia mengabarkan kepadanya,

"sesungguhnya dia berperang bersama Rasulullah SAW ke arah

Najed. Ketika Rasulullah kembali maka dia kembali bersama beliau.

Lalu waktu istirahat siang pun tiba ketika mereka berada di lembah

yang banyak memiliki pohon berduri. Rasulullah SAW turun dan

orang-orang berpencar untuk berlindung di bawatr pepohonan'

Adapun Rasulullah singgah di bawah pohon samurah dan

menggantungkan pedangnya disana." Jabir berkata, "Kami tidur

sejenak dan tiba-tiba Rasulullah memanggil kami. Maka kami datang

kepadanya. Ternyata di sisinya terdapat seorang Arab badui sedang

duduk. Rasulullah bersabda, 'Orang ini telah mengambil pedanght

saat alu tidur. Alcu pun terbangun dan pedang itu berada ditangannya

dalam keadaan terhunus. Dia berkata kepadala4 'Sipakah yang

menghalangimu (melindungimu) dariku?' Aht menjawab,'Allah'.

Inilah dia sedang duduk'. Kemudian Rasulullah tidak

menghukumnya."
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g i,)G lrc t*; r;{ eri'i.A"6"L,Lti'ssi

* ;:;r ;' Ei tsr,,,gu'Sr :tt, *j gt \t e dt C
i ;i',i1',f F, t,y, it;' p : y \t ;* "'"?, 6k;
lvr.lw:Jw L*u .;au_* *; f iu' * dt
\, & dt *,*i;;fi,?nt:Jti,;'&.'u*,JG,Y 'li
#t | :?i6'"i,,ff; *tb' Ji,i:Y,Lst',4lrt *'t y
;4) cri *, +\,'*'4 i,s: F', u?\'y,fuu,

iLr'r ,h,;t r, ,heri * it* sj'*":t lit .ovrt
.:-;G o)#U,ltu:, .?:u,

4136. Aban berkata, Yatrya bin Abi Katsir menceritakan

kepadaku, dari Abu Salamah, dia berkata, "Kami bersama Nabi SAW
di Dzatur-Riqa'. Ketika kami sampai di pepohonan yang rimbun,

maka kami membiarkannya untuk Nabi SAW. Seorang laki-laki dari

kaum musyrikin datang dan pedang Nabi SAW tergantung di pohon.

Dia mengambilnya dan berkata kepada beliau, 'Apakah engkau takut
kepadaku?' Beliau bersabda, 'Tidak'. Dia bertanya, 'Siapakah yang

menghalangimu (melindungimu) dariku?' Beliau bersabda,'Allah!'
Para sahabat Nabi SAW menakut-nakuti orang itu lalu shalat

ditegakkan. Beliau SAW shalat dua rakaat mengimami satu kelompok,

kemudian mereka mundur. Kemudian beliau shalat dua rakaat

mengimami kelompok lainnya. Maka untuk Nabi SAW empat rakaat

dan para sahabatnya masing-masing dua rakaat."

Musaddad berkata, dari Abu Awanah, dari Abu Bisyr, 'T.Iama

laki-laki tersebut adalah Ghaurats bin Al Harits. Pada perang tersebut,

beliau SAW memerangi Muharib Khashafah."
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4137. ltbu Az-Zlbair berkata, dari Jabir, "Kami bersama Nabi

SAW di Nakhl. Maka beliau shalat Khauf." Abu Hurairah berkata,

"Kami menge{akan shalat Khauf bersama Nabi SAW pada perang

Najed." Hanya saja Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW pada

perang Khaibar.

Keteranean Hadits:
']!-, tJ}"o? 6i1; lSinan dan Abu Salamah menceritakan

padaku). Sinan adalah Ibnu Abi Sinan Ad-Du'ali, seperti pada riwayat
kedua. Dia berasal dari Madinah. Nama bapaknya adalah Yazid bin
Muawiyatr. Dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Al Ijli dan

selainnya. Riwayatnya dalam Shahih Bukhari hanya hadits ini dan

satu lagi dari Abu Hurairatr dalam pembahasan tentang pengobatan.

Abu Salamah adalatr Abdurrahman bin Auf.

Demikian Asy-Syu'aib menukil dari keduanya. Hadits ini
diriwayatkan juga oleh Ibratrim bin Sa'ad 

-seperti 
disebutkan pada

pembahasan tentang jihad- tanpa menyebutkan Abu Salamah.

Serupa dengan itu, riwayat Muslim, dari Muhammad bin Ja'far Al
Warkani, dari Ibrahim bin Sa'ad. Kemudian Al Harits bin Abu
Usamah meriwayatkannya dari Muhammad A1 Warkani seraya

mencantumkan Abu Salamah. Ibnu Atiq meriwayatkan dari Az-Zluhrir

tanpa menyinggung Abu Salamah. Dia mengutip juga dari Ma'mar,

dan Az-Zuhri 
-seperti 

yang akan disebutkan- tanpa menyebut

Sinan. Seakan-akan Az-Zuhri terkadang menyatukan keduanya dan

terkadang menyebutkan sendiri-sendiri.

f

$
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Ismail pada riwayat kedua adalah Ibnu Abu Uwais. Saudaranya

adalah Abdul Hamid. Adapun gurunya (sulaiman) adalah Ibnu Bilal.

Kemudian Muhammad bin Abu Atiq dinisbatkan kepada kakeknya.

Karena Abu Atiq adalah Muhammad bin Abdunahman bin Abu Bakar

Ash-Shiddiq. Sedangkan Muhammad (periwayat hadits di atas) adalah

Ibnu Abdulah bin Muhammad bin Abdurrahman.

Imam Bukhari menukil hadits menurut versi Ibnu Abu Atiq

dengan menyebutkan Abu Salamah. Dia meriwayatkan dari jalur

Syu'aib, dari Sinan dan Abu Salamah sekaligus, dengan redaksi yang

ringkas, bahwa Jabir mengabarkan dirinya berperang bersama

Rasulullah ke arah Najed. Dalam pembahasan tentang jihad juga telah

disebutkan dari Abu Al Yaman secara lengkap. Saya melihatnya

sesuai dengan riwayat Ibnu Abu Atiq, kecuali dibagian akhirnya,

seperti yang akan saya jelaskan. Adapun riwayat Ibrahim bin Sa'ad

disebutkan secara ringkas. Hadits ini dinukil juga dari Jabir oleh

Sulaiman bin Qais, seperti yang akan dikemukakan pada riwayat

Musaddad berikutnya. Yahya bin Abu Katsir meriwayatkannya dari

Abu Salamah seperti dalam riwayat mu'allaq sesudahnya. Dia

menyebutkan sebagian keterangan dalam hadits Az-Zuhi ditambah

kisah tentang shalat Khauf.

f ,F F: ykt,J- l' )nt't,? fi (Bahwasanya dia

berperang bersama Rasulullah SAW ke arah Najed). Dalam riwayat

Yahya bin Abu Katsir dari Abu Salamah disebutkan, lt )"t-,te g

gllr crri Pi y iU' -rt; (Kami bersama Rasulullah SAW di Dzatur-

Riqa).

ut6t'ngtit- (Wahu istirahat siang tiba kepada merekn).

Maksudnya, pertengahan siang yang kondisinya sangat panas.

c;4r # (Banyak pepohonan berduri). Udhat adalah semua

jenis pohon yang memiliki duri-duri besar. Sebagian mengatakan

udhat adalah pohon As-Samr yang besar, sebagaimana yang telatr

disebutkan.
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{;i |*5p;i rjJoitt }b lt ,)fl Jjt (Rasutuilah SAW

,fnggot, di bawah pohon Samurah). Samurah adalah pohon yang

memiliki daun yang rimbun. Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, Wti

\(Beliau bernaung di bawahnya). IJal ini ditafsirkan oleh riwayat

yahya, F: +b irr e Cakt *:;o ,t' 1$$ (Apabita

lrami mendapati pohon rimbun maka kami meninggalkannya untuk

Nabi SA7/).

'fi J'6 Qabir berkata). Bagian ini dinukil dengan jah,r maushul

melalui sanad di awal hadits. Namun, ia tidak tercantum dalam

riwayat Ma'mar.

'*t*t itb $$ ,'otil ,stts- pj y i, ,* !, l*3ri.o gita-

tiba Rasululloh SAW memanggil knmi dan ternyata di sisinya terdapat

seorang Arab baduy'. Kalimat ini menafsirkan riwayat Yahya, ;LAi

;f t 'j"$',-,Fi (Lalu seorang laki-laki dari kaum musyrikin

datang...). Maka riwayat tadi menjelaskan bahwa bagian ini tidak
disaksikan langsung oleh para satrabat, tetapi mereka hanya

mendengarnya dari Nabi SAW setelah beliau memanggil mereka dan

terbangun.

7A'rSypi (Seorang Arab badui sedang duduk). Dalam riwayat

Ma'mar disebutkan, a-3-ii-',f +UtgrrVi rit; (Ternyata seorang arab

badui sedang duduk di hadapan beliau). Keterangan tentang namanya

akan disebutkan kemudian.
.?r1-b :?- e. $j lOan ia berada di tangannya dalam keadaan

terhunus). Maksudnya, telah dicabut dari sarungnya.

r\r-1 |!-i;t;-",;,d.'Sui loia berknta kepadatat, "Siapa yang

membelamu [melindungimuJ darilot?). Dalam riwayat Yahya

disebutkan, \;U-ii;)ri ,',:v.r ,i6 ,esi iSa 1oi, bertanya,

'Apaknh engkau takut kepadaku?' Aku menjawab, 'Tidak!' Dia
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berkata, 'Siapa yang mencegahmu (melindungimu) darikuT'). Dalam

riwayat Abu Al Yaman pada pembahasan tentang jihad, dialog ini

diulang sampai tiga kali. Pernyataan Arab badui tersebut dalam

konteks pengingkaran, yakni tidak ada sesuatu yang mampu

melindungimu dariku. Karena Arab badui berdiri sambil memegang

pedang dan Nabi SAW duduk tidak memegang pedang.

Sikap Arab badui yang mengajukan pertanyaan beberapa kali

kepada Nabi SAW menunjukkan bahwa Allah telah melindungi Nabi-

Nya. Karena apa perlunya Arab badui tersebut melakukan tanya jawab

padahal ia demikian butuh untuk tampil sebagai patrlawan di hadapan

kaumnya karena membunuh Nabi SAW. Kemudian jawaban Nabi

SAW, "Allah!" merupakan isyarat ke arah itu. Oleh karena itu, Arab

badui tersebut mengulangi pertanyaannya dan Nabi SAW hanya

memberi jawaban yang sama. Sungguh hal ini adalah sikap

meremehkan Arab badui tersebut.

| ',"t:aohr;-;.)'t1_"1,'yuJ:d j U.E,t'iqi (Ini dia

seknrang sedang duduk. Kemudian Rasulullah SAW tidak

menghukumnya). Dalam riwayat Yahya bin Abu Katsir disebutkan,

Fi4i; .irr,l- l' )'t") |+t bi i:r$ (Dia diancam/ditakut-takuti

oleh sahabat-sahabat Rasulullah SArn.

Secara zhahir memberi asumsi bahwa para sahabat hadir dalam

peristiwa itu dan Nabi SAW merubah ketetapan semula dengan

ancaman itu. Namun, sebenarnya tidak demikian. Bahkan dalam

riwayat Ibrahim bin Sa'ad pada pembahasan tentang jihad, setelah

kalimat, Xi,r C (Aku berkata, 'Allah!') disebutkan, L4-lt 1C,i lUatca

dia menyarungkan pedang). Kata'syaama' merupakan kata yang

memiliki arti ganda yang berlawanan (anonim). Ia bisa bermakna

'menghunus' dan bisa pula 'menyarungkan'. Demikian dikatakan Al
Khaththabi dan selainnya. Seakan-akan orang Arab badui tersebut

ketika menyaksikan keteguhan Nabi SAW, maka dia menyadari

adanya penghalang antara dirinya dengan beliau SAW, dan dia
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mengetahui tidak akan mampu sampai kepadanya. Oleh karena itu, dia

melemparkan senjata dan menyerahkan dirinya.

Dalam riwayat Ibnu Ishaq setelah kalimat, hr ,jr-i (Beliau

bersabda, 'Allah!) disebutkan, :? q t;J)t €i otla e,hb en
;, ,j-t .wi t 'i,i rc,i ui;!ia- e ,J6:'Pi y a, ,rJ; 'ot *:a

,;";:: tt:16 Jr$t 'l;y'.t,Li!t, Qibril mendorong dadanya

hingga pedang terjatuh dari tangannya. Nabi SAW mengambilnya dan

bersabda, 'siapakah yang membelamu (melindungimu) dariku?' Dia
menjawab, 'Tidak seorangpun'. Beliau bersabda, 'Berdirilah dan

pergilah'. Ketika berbalik dia berkata, 'Engkau lebih baik dariku'.).

Adapun kalimat pada riwayat di atas, "Inilah dia sedang dudull'
dikompromikan dengan riwayat Ibnu Ishaq, bahwa kata 'pergilah!'

diucapkan setelah beliau SAW mengabarkan kisahnya kepada para

sahabat. Nabi SAW memberi maaf kepadanya karena keinginan beliau
yang sangat besar untuk melunakkan hati kaum kafir untuk masuk

Islam.

Al Waqidi menyebutkan sama seperti kisah di atas disertai

tambahan bahwa Arab badui tersebut masuk Islam lalu kembali

kepada kaumnya dan sebagian besar mereka masuk Islam. Dalam

riwayat Ibnu Ishaq yang saya sitir terdahulu disebutk an, i:l-i;.'j:,i "j

(Kemudian dia masuk Islam sesudah itu).

Lu:i ,Suii (Aban berkata). Dia adalah Ibnu Yazid Al Aththar.

Riwayatnya ini dinukil melalui sanad yangmaushul oleh Muslim, dari

Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari Affan, dari Aban, dengan redaksi

yang lengkap.

iFkly.tr;r"t,i>tll' '6i?t ghalat didiriknn, maka beliau

shalat dua rakaat mengimami satu kelompok). Tata cara ini berbeda

dengan tata cara yang disebutkan dalam jalur Abu Az-Zubair dari

Jabir. Hal ini semakin mendukung asumsi bahwa keduanya terjadi

dalam peristiwa yang berbeda.
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j-st .?)at U.Lj* ,y?t ?t ,*reri rr ait? ert *"t:r3'Jti)
ziliQr* g) (Musaddad berknta, diriwayatkan dari Abu Awanah,

dari Abu Bisyr, "Nama laki-laki tersebut adalah Ghaurats bin Al

Harits." Dalam perang itu beliau memerangi Muharib bin

Khashafah). Demikian, Imam Bukhari menukilnya secara ringkas baik

sanad maupun matan. Adapun dalam masalah sanad, Abu Awanah

adalah Al wadhdhah Al Bashri. Sedangkan Abu Bisyr adalah Ja'far

bin Abu Wahsyiah. Para periwayat lainnya dalam sanad itu tampak

pada kutipan Musaddad dalam Musnad-nya dari Mu'adz bin Al
Mutsanna. Demikian juga dinukil Ibrahim Al Harbi dalam kitabnya

Gharib Al Hadits, dari Musaddad, dari abu Awanah, dari Abu Bisyr,

dari Sulaiman bin Qais, dari Jabir. Sedangkan dalam masalah matan,

maka secara lengkap adalah; Dari Jabir, dia berkata, & :, J?; ri

JLti-'&: - ,ytiu,i ,;?':#:,.Jjlt ;4 tllj Jzr'zrb, q)vi'Pj * itt

ur{i yil' ,* itt J'y: ,b ?'6 S '>91 u.'ot'* (Rasulullah

SAW memerangi Muharib Khashafah di Nakhl. Merekn melihat

kesempatan untuk menyerang knum muslimin. Seorang lakiJaki dari
mereka yang dipanggil Ghaurats bin Al Harits datang hingga berdiri

dekat Rasulullah SAW sambil memegang pedang). Dia

menyebutkannya dan di dalamnya dikatakan, '!:r.lltbi t! t |6rt7\i ,lui
'3+ ,ivi :,bbi dt,w ry in ,:u.*.rii- 

l'i' t ofi tl irrlrti r i)f

/Ju;Pt y il' *r lt l?1 uaix:ar;ti;o> fii .r,dtr f *n
(Arab badui itu berkata, 'Hanya saja alu berjanji padamu untuk tidak

memerangimu dan tidak pula bersama orang-orang yang

memerangimu'. Maka beliau membiarkannya pergi. Dia datang

kepada sahabat-sahabatnya dan berknta, 'Aht datang kepada kamu

dari sebaik-baik manusia'. Ketikn wahu shalat tiba Rasululllah SAW

shalat mengimami orang-orang). Kata ghaurats diambil dari kata

gharats yang berarti lapar. Dalam riwayat Al Khathib disebutkan

dengan lafazh ghaurak. Al Khaththabi menukil pula dengan lafazh
ghuwairts. Menurut Iyadh, sebagian penduduk Mugharibah menukil
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dalam Shahih Bukhari dengan kata aurats. Dia berkata, "Adapun yang
benar adalatr ghcurats." Menganai Muharib Khashafah telah
dijelaskan terdahulu diawal bab.

Dalam riwayat Al Waqidi ketika menyebutkan latar belakang
kisah ini dikatakan bahwa nama Arab badui tersebut adalah Du'tsur
yang kemudian masuk Islam. Hanya saja makna zhahir perkataannya
menunjukkan keduanya merupakan kisah yang berbeda dalam dua
peperangan.

Hadits ini mengandung keterangan tentang keberanian Nabi
SAW yang luar biasa, kekuatan keyakinannya, kesabarannya
menghadapi gangguan yang menimpany4 dan kesantunannya
terhadap orang-orang yang jahil. Dijelaskan pula tentang bolehnya
pasukan berpencar saat singgah di suatu tempat dan tidur. Namun, hal
ini berlaku bila tidak ada sesuatu yang dikhawatirkan.

rflt }U ,y,*t y ln' d; 4' t (? ,18 * yj' ji J,6i

(Abu Az-Zubair berkata, "Kami bersama Rasulullah SAW di Nakhl,
maka beliau mengerjakan shalat Khauf'). Pada pembahasan yang lalu
sudah disitir nama-nama mereka yang meriwayatkannya dengan jalur
yangmaushul disefiai penjelasan tentang perbedaan yang ada.

l;*;,rau f ;r* *rir i' * d,'t|r:t:",ij:; i j,ii
(Abu Hurairah berkata, "Alat mengerjakan shalat Khauf bersama
Nabi SAW pada perang Najed"). Bagran ini diriwayatkan Abu Daud,
Ibnu Hibban, dan Ath-Thahawi, dari jalur Abu Al Aswad, dia
mendengar Urwah menceritakan dari Marwan bin Al Hakam, dia
bertanya kepada Abu Hurairah, ay,.e *i y A,t ,rp 4t e'$:"|F
y ti"'7b :Ja eu;t :ot2.;i,i ,d ,1;-; i tri tJ;sr (Apaknh engtrau

shalat Khauf bersama Nabi SAW?" Abu Hurairah berkata, "Benar!"
Marwan berlata, "Kapan?" Dia berkata, "Pada saat perang
Najed.').
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't i4 nut y\' {*'4' Jtr;:; ii ,,;6$ (Hanva saia

Abu Hurairah datang kepada Nabi SAW pada perang Khaibar).

Maksud Imam Bukhari hendak mengukuhkan pandangannya bahwa

perang Dzatur-Riqa' terjadi sesudah perang Khaibar. Akan tetapi tidak

ada keharusan jika perang itu ke arah Najed, maka yang terjadi hanya

satu peperangan. Karena perjalanan Nabi sAw ke arah Najed

dilakukan untuk beberapa peperangan. Penjelasan bahwa Jabir

meriwayatkan dua kisah tentang shalat Khauf telah dikemukakan

terdahulu dan tidak perlu diulangi. Maka sangat mungkin Abu

Hurairah turut dalam peperangan ke arah Najed yang terjadi sesudah

perang Khaibar bukan sebelumnYa.

33. Perang Bani Mushthaliq dari Khuza'ah, yaitu Perang

Al Muraisi'

.{ri 
^'*, 

:* i ;;'lui ,l- {- U:t lret)f i.t Jv

ii'* ,/,yy d*: ;:tt :',sr\t * yttU or3t Su,

.o;jt
Ibnu Ishaq berkata, "Kejadian itu berlangsung pada tahun ke-6

H." Musa bin Uqbah berkata, "Tahun ke-4 H." Sementara An-Nu'man

bin Basyir berkata: Diriwayatkan dari Az-Zu[.lri, "Sesungguhnya

haditsul ift (beitadusta) terjadi pada perang Muraisi'."

|ajtiit r,,-, t'| UG t-,'.1t

:ti ,s-j a n; ,.r*7 i:ie
,Jv fr lf it ,f
*fiu,*i;j;j

ct ,. .c-l>:

,*'p t;, *G,ilu2,Jlt,t. it'P €. Pj * \t *
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'rt1t t-ftrit qL'-lt:.rt 1 iAt rii?:.v,+ 'll

.ut{,fj \\!q, ii Jt 
_^*,s

4138. Dari Ibnu Muhairiz, dia berkata, "Aku masuk masjid dan
melihat Abu Sa'id Al Khudri, maka aku duduk di dekatnya. Aku
bertanya kepadanya tentang 'azl. Abu Sa'id berkata, 'Kami keluar
bersama Rasulullah SAW pada perang bani Mushthaliq. Kami
mendapatkan tawanan-tawanan wanita Arab. Kami pun menginginkan
wanita, hidup membujang telah sangat menyusahkan kami, dan karni
menyukai 'azl dankatrri ingin melakukan Azl. Kami berkata, .Apakah

kami melakukan'azl sementara Rasulullah sAw berada diantara kita
dan kami belum bernyata kepada beliau?' Kami bertanya kepada
beliau tentang itu, maka beliau menjawab, 'Tidak ada bahaya bagi
kamu untuk tidak melakukannya. Tidak satu jiwa pun yang (ditetapkan
Allah) alran ada hingga hari kiamat melainkan ia aknn ada."

htJ* lnr Jy.,tsr?,ju nr * i /re ? u ori *
l*:41 F )t ee1 ^ttilr .lsrii t5 lXi,r* *r *
*3t ,t', udt',i",-ai ,& *, d'[W-,tr;:;a'.*
,;:3 *ht ,k :t J;, tIG:> t1u."t i.- 6.: .t;W
b?tt ,;.e (r, ;;l u.'ot,llta !";; :C'gt;i rit, ,rt;
'aX- J:Ju,&\F q?, & e,u iiL}l#,"ru,,*
;ttt st*,t \6-'i"t ,jG .ts'* ,:,i'"i Lr,.ii,r 'li trri.

*:, {,?rr ;*

,J'Ft t:+i: t:ir
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4139. Dari Abu Salamah, dari Jabir bin Abdullah, dia berkata,

"Kami berperang bersama Rasulullah SAW perang Najed. Ketika

waktu istirahat siang tiba, sementara beliau berada di lembah yang

banyak pepohonan berduri, beliau singgah di suatu pohon dan

bernaung di bawahnya seraya menggantungkan pedangnya. Orang-

orang pun berpencar di bawah-bawah pohon untuk bernaung. Di saat

kami dalam kondisi seperti itu, tiba-tiba Rasulullah SAW memanggil

kami, maka kami pun datang. Ternyata ada seorang Arab badui duduk

di hadapannya. Beliau bersabda, 'sesungguhnya orang itu datang

kepadaku dan aku dalam keadaan tidur. Dia mengambil pedangku'

Aku terbangun sementara dia berdiri di bagian kepalaku sambil

memegang pedangku yang terhunus. Dia berkata, Siapa yang

membelamu (melindungimu) darilai Alat berkata, Allah! Dia pun

menyarungkannya lalu duduk. Inilah dia'." Periwayat berkata,

"Rasulullah SAV/ tidak menghukumnya."

34. Perang Anmar

€*ry\te 4tC?t:Js;cra\t lt* / /re *
Gt*i g,;J"p.w,; *t; JL,h $|te1'y

4140. Dari Jabir bin Abdullah Al Anshari, dia berkata, "Pada
perang Anmar, aku melihat Nabi SAW shalat sunah di atas

kendaraannya menghadap ke arah Timur."

Keterangan Hadits:

(Bab). Demikian tercantum di tempat ini. Lalu Imam Bukhari

mengutip hal-hal yang berkaitan dengannya. Kemudian dia

menenyebutkan hadits Abu Sa'id tentang 'azl dan berkata, "Matrmud

menceritakan kepadaku", yakni Ibnu Ghailan, "Abdurrazzaq"

menceritakan kepadaku, disebutkan hadits Jabir tentang perang Najed,
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di dalamnya terdapat kisah Arab badui. Kejadian ini berlangsung pada

perang Dzatur-Riqa'. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli

disebutkan, "Pada perang Dzatur-Riqa"', dan inilah yang lebih sesuai.

Setelah itu, Imam Bukhari menyebutkan sesudatrnya bab yang

berjudul, "Perang Anmar." Dia menyebutkan hadits Jabir, *Alat

melihat Nabi SAW pada perang Anmar shalat di atas hewan

tunggangannya." Hadits ini telah disebutkan pada bab "Mengqashar

Shalat." Kejadiannya berlangsung sebelum perang bani Musthaliq,

karena dia mengiringinya dengan berita dusta (haditsul ,Jki) yang

dituduhkan kepada kepada Aisyah, sementara kisah yang dimaksud

berlangsung pada perang bani Mushthaliq. Dengan demikian, tidak
ada makna penyebutan perang bani Anmar mtara keduanya. Bahkan

sangat mungkin perang bani Anmar adalah perang Muharib dan

Tsa'labah. Berdasarkan perkataan Abu Ubaid terdahulu,

"Sesungguhnya air milik bani Asyja', Anmar, dan selain keduanya

dari Qais." Nampaknya, penyebutan kalimat yang didahulukan dan

diakhirkan dengan sengaja dalam riwayat ini berasal dari penyalin
naskah.

Para pengamat peperangan Nabi SAW tidak menyebutkan
perang Anmar. Al Mughlathai menyebutkan ia adalah perang Amir.
Menurut Ibnu Ishaq perang ini terjadi pada bulan lhu}. Sementara

dalam riwayat Ibnu Sa'ad disebutkan , 'eiili')t;Jf oi'3'6 ';)A. ir,t ir,

Lri,l' ?'l'&, {#,4ty f.cfr ,*s r}i;a i' 1s"r"o*ns

datang membawa barang dagangan. Dia mengabarknn bahwa bani
Anmar dan Tsa'labah telah bersatu untuk menyerang mereks. Malca

Nabi SAW keluar setelah berlalu I0 hari bulan Muharram, dia
mendatangi mereka di Dzatur-Riqa'.).

Pendapat lain mengatakan bahwa perang Anmar terjadi di sela-

sela perang bani Musthaliq. Asumsi ini didasarkan kepada riwayat

Abu Az-Zubair dari Jabir, i|P $t t) 1r; h' & l' Jh e'r\i

i 'b *A $i Wit ,itLb:it 
uy. 

(Rasulullah SAW mengutusku di saat
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beliau akan berangkat menuju bani Mushthaliq. Aku datang kepada

beliau sementara beliau shalat di atas untanya). Hal ini diperkuat

riwayat Al Laits dari Al Qasim bin Muhamm ad, aJb nr j; ,!r'ctt

*-*)tit'-b )61 ,-.tt? e ,U '&t lrt"ngguhnya Nabi SAW

melal<sanknn shalat Khauf pada perang bani Anmar). Mungkin juga

riwayat Jabir tentang shalat Khauf beliau SAW terjadi beberapa kali.

(Perang bani Mushthaliq dari Khuza'ah dan ia adalah perang

Al Muraisi'). Al Musthaliq adalah gelar. Nama aslinya adalah

Judzaimah bin Sa'ad bin Amr bin Rabi'ah bin Haritsah, salah satu

marga bani Khuza'ah. Penjelasan nasab Khuza'ah sudah diterangkan

pada bagian awal pembahasan sirah nabawiyah.

Muraisi' adalah air milik bani Khuza'ah. Jarak antara tempat ini
dengan Al Fara' adalatr satu hari perjalanan. Ath-Thabarani

meriwayatkan dari hadits Suffan bin Wabrah, dia berkat u, '4t e $S

qtlir q.6t? *-;ty? e Pt y a",p (Kami bersama Nabi

SAWpada perang bani Al Muraisi', yaitu perang bani Al Mushthaliq).

l:,=o iiL U.ii :AO,L1 i: ,;6 (bnu Ishaq berkata, "Kejadian itu

berlansung tahun ke-6 H). Demikian tercantum dalam kitab Maghazi
Ibnu Ishaq dari Yunus bin Bukair dan selainnya, dari Ibnu Ishaq

disertai tambahan, i6:1, ,p1@ada bualn Sya'ban). Keterangan ini

ditegaskan pula oleh Khalifah dan Ath-Thabari. Al Baihaqi menukil
dari Qatadah dan Urwah serta selain keduanya bahwa kejadian itu
berlangsung pada bulan Sya'ban tahun ke-5 H. Begitu pula yang

disebutkan Abu Mi'syar, yakni sebelum perang Khandaq.

iri ta :& ,i ;"i )tij luusa bin Uqbah bertrata, ,Tahun

ke-4 H"). Demikian disebutkan Imam Bukhari. Seakan-akan ini
merupakan kesalatran dalam penulisan. Awalnya, dia hendak menulis
tahun ke-5, tetapi tercatat tahun ke-4. Adapun dalam Maghazi karya

Musa bin Uqbah, melalui beberapa jalur, diriwayatkan Al Hakim, Abu
Sa'id An-Naisaburi dan Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il serta
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selainnya, disebutkan tatrun ke-5 H. Adapun lafazttnya dari Musa bin
Uqbah, dari Ibnu Syihab, *t!-:r;it € Ptlo n' & n' J:b3|ytt j
*'zt Ot33 e OpJ, t;.s (Kemudian Rasulullah SAW memerangi

bani Al Mushthaliq dan bani Lihyan pada bulan sya'ban tahun ke-5
.Il). Keterangan ini dikukuhkan riwayat Bukhari pada pembahasan

tentang jihad; d 6li,Z$ € Pj * ht Q* dt t t* 
^X 7 it ,f

ftl'U i:ti!3 (Dari lbnu (Jmar, dia berperang bersama Nabi SAW

melawan bani Mushthaliq pada bulan Sya'ban tahun ke-4 II). Tapi
Nabi SAW tidak mengizinkan Ibnu Umar ikut berperang dalam
peristiwa ini. Sebab pertama kali beliau diberi izin berperang adalah
ketika perang Khandaq, seperti yang telah disebutkan. perang

Khandaq itu sendiri te{adi di bulan Sya'ban, baik kita katakan pada
tahun ke-4 atau tahun ke-5."

Al Hakim berkata dalam kitab Al lklil, "perkataan Urwatr dan
selainnya bahwa peristiwa itu berlansung tatrun ke-5 tampaknya lebih
tepat dibanding perkataan Ibnu Ishaq." Saya (Ibnu Hajar) katakana,
hal ini diperkuat oleh hadits tentang berita dusta (haditsul ifti), bahwa
Sa'ad bin Mu'adz berseteru dengan Sa'ad bin Ubadah, dalam
menyikapi para penyebar berita dusta itu, seperti yang akan
disebutkan. Sekiranya perang Muraisi' terjadi pada bulan Sya,ban
tahun ke-6 H, padahal haditsul ffi te4adi pada tahun itu, berarti apa
yang disebutkan dalam Y'rtab shahih tentmg penyebutan Sa'ad bin
Mu'adz adalah tidak benar, karena Sa'ad bin Mu'adz meninggal dalam
perang bani Quraizhatr yang terjadi pada tahun ke-5, menurut versi
yang benar, sebagaimana yang telah dijelaskan. sedangkan jika seperti
yang dikatakan, yakni tatrun ke-4, maka itu lebih tidak benar lagi.
Untuk itu, jelas bahwa perang Muraisi' terjadi pada tahun ke-5 H
bulan Sya'ban, agar kejadiannya berlangsung sebelum perang
Khandaq. Sebab perang Khandaq te{adi juga di bulan Syawal tahun
ke-5 H. Dengan demikian, ia terjadi sesudah perang Muraisi,. Maka
dapat dikatakan sa'ad ada pada perang Muraisi', lalu dia terkena anak
panah pada perang Khandaq dan meninggal akibat luka yang
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dideritanya ketika berada di Quraizhah. Saya akan menyebutkan sikap

Iyadh dalam hal ini di sela-sela pembahasan tentang haditsul ifti
(berita dusta).

Turut memperkuat pendapat ini bahwa kisah haditsul ifti itu
terjadi pada tahun ke-5 H, karena hadits tersebut menegaskan bahwa

kisah itu terjadi setelah turunnya ayat hijab. Sementara perintah hijab

diturunkan pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-4 H menurut mayoritas

ulama. Jika perang Muraisi' terjadi sesudahnya berarti ia te{adi pada

tahun ke-5 H.

Mengenai perkataan Al Waqidi bahwa perintah hijab diturunkan

pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-5 adalah pernyataan yang tidak dapat

diterima. Khalifah dan Abu Ubaidah serta selain keduanya bahkan

menegaskan bahwa perintah hijab turun pada tahun ke-3 H. Maka

kami dapatkan dalam masalah hijab tiga pendapat. Paling masyhur di

antaranya adalah tahun ke-4 H.

*/t:t'* e*ltqy oC |,tf|t ,f y\;.';:w$ Svt
(An-Nu'man bin Rasyid berkata dari Az-Zuhri, "Sesungguhnya

haditsul i/ki [berita dustal terjadi pada perang Muraisi'."). Bagian
ini disebut melalui sanad yang maushul oleh Al Jauzaqi dan Al
Baihaqi dalam kitab Ad-Dala'il, dari jalur Hammad binZaid, dari An-
Nu'man bin Rasyid dan Ma'mar, dari Az-Zuhi, dari Aisyah, lalu
disebutkan kisah haditsul ffi (berita dusta) pada perang Muraisi'.
Pendapat ini diikuti Ibnu Ishaq dan sejumlah pengamat peperangan

Nabi SAW. Haditsul ifti teqadi saat mereka kembali dari perang

Muraisi'.

Ibnu Ishaq menyebutkan dari para gurunya (Ashim bin Umr bin

Qatadah dan selainnya), bahwa beliau SAW mendapat berita bahwa

bani Mushthaliq bersatu untuk menyerang dibawah pimpinan Al
Harits bin Abu Dhirar. Nabi SAW keluar menemui mereka dan

bertemu di salah satu sumber air milik mereka yang disebut Al
Muraisi'. Orang-orang pun saling menyerang dan membunuh.

Akhirnya Allah menjadikan mereka kalatr dan sebagian mereka
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terbunuh. Rasulullatr pun mengarnbil wanita-wanita, anak-anak, dan

harta benda mereka. Demikian dikutip Abu Ishaq melalui sanad-

sanad yangmursal.

Adapun keterangan dalam kitab Shahih, seperti disebutkan

dalam pembahasan tentang pembebasan budak dari Ibnu LJmar, bahwa

Nabi SAW menyerang di-saat mereka lengah dan berhasil

mengalahkan mereka , 'ii *tlit ,4 ,* 1vi l,Y"t io &' ;* ;t'tti
'$_r,rs ;:.,r',j*6'# ,:6t * # r4,.tilti o1\v (Nabi sAwl

menyerang bani Mushthaliq dengan tiba-tiba disaat mereka lengah

dan hewan ternak mereka sedang diberi minum di sumber air. Beliau

membunuh para pejuang mereka dan menawan wanita-wanita serta

anak-anak merekn).

Ada kemungkinan saat diserang mereka bertahan beberapa saat.

Ketika korban yang jatuh cukup banyak maka mereka menyerah. Saat

disergap di tepi sumber air mereka bertahan dan mengatur barisan dan

perang pun tak dapat dihindari, dan mereka kalah.

Kisah ini disebutkan juga oleh Ibnu Sa'ad seperti yang dinukil
Ibnu Ishaq. Dikatakan bahwa Al Harits menghimpun kekuatan dan

menyebar mata-mata untuk mengetahui keadaan kaum muslimin.

Namun, mata-mata tersebut tertangkap dan dibunuh. Saat berita ini
sampai kepadanya, dia tampak panik dan pasukannya pun tercerai

berai. Akhirnya Nabi SAW sampai di sumber air yang disebut Al
Muraisi'. Sahabat-sahabat beliau mengatur barisan untuk perang, lalu
menghujani musuh dengan anak panah. Setelah itu, mereka

menyerang serentak hingga tak seorang pm musuh yang lolos.

Bahkan 10 orang diantaranya terbunuh dan yang lainnya ditahan.

Keterangan tersebut dikisahkan Al Ya'muri dalam krtab Uyun

Al Atsar, kemudian dia menyebutkan hadits Ibnu Umar, lalu berkata,

"Ibnu Sa'ad menyitir hadits Ibnu Umar dan berkata, 'Hadits pertama

lebih akurat'."
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Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah pendapat terakhir Ibnu

Sa'ad. Namun, menetapkan bahwa keterangan dalam kitab Sirah lebih

akurat daripada yang ada pada kitab Shahih adalah pernyataan yang

tidak dapat diterima, apalagi bila keduanya masih dapat dipadukan'

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Al Muhairiz

-yang 
bernama Abdullah- dari Abu Sa'id tentang 'azl

(mengeluarkan mani diluar kemaluan wanita). Penjelasan masalah ini

akan dibahas lebih lanjut pada pembahasan tentang nikah. Adapun

yang dimaksud di tempat ini adalah menyebutkan perang bani

Mushthaliq secara global. Adapun kisahnya secara global telah saya

jelaskan.

35. Haditsul llki (Berita Dusta)

ilu',y ;#iL'61, *ti6,,Ag u*,3t y*r,*\rt
'; ixs Ufj-1 ,Jv K ,tk, gr^,-)' f C; ,irri'&rf

|Jf "i; ^b'J;; (+i
Kata al afak sama dengan kata an-najs dan an-najas. Dikatakan;

IJkuhum, a/kahum, dan afakahum. Barangsiapa berkata, 'afakahum'

berarti, 'memalingkan mereka dari keimanan dan mendustakan

mereka'. Seperti firman Allah, *Yu'faku minhu man ufik", yakni

dipalingkan darinya orang-orang yang dipalingkan.
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4141. Dari Ibnu Syihab dia berkata: Urwah bin Az-Znbair, Sa'id

bin Al Musayyab, Alqamah bin Waqqash, dan IIbaidillah bin
Abdullatr bin Mas'ud menceritakan kepadaku, dari Aisyatr RA (istri
Nabi SAW), ketika para penyebar berita dusta mengatakan tentangnya

apa yang mereka katakan, semuanya menceritakan kepadaku sebagian

dari haditsnya RA, dan sebagian mereka lebih memahami haditsnya

daripada sebagian yang lain dan lebih akurat dalam mengisahkannya.

Aku mematrami dari setiap mereka hadits yang mereka ceritakan

kepadaku dari Aisyatr, meski sebagian mereka lebih paham daripada
yang lain. Mereka berkata; Aisyah RA berkata, "Biasanya Rasulullah
SAW apabila hendak melakukan perjalanan beliau mengundi istri-
istrinya, siapa diantara mereka yang keluar undiannya maka dialah
yang ikut keluar menyertai beliau." Aisyah berkata, "Beliau mengundi

diantara kami dalam suatu peperangan yang akan dilakukannya dan

ternyata undianku keluar. Aku keluar bersama Rasulullah SAW
setelah ayat hijab diturunkan. Aku dibawa dan diletakkan di dalam

tanduku. Kemudian kami melakukan perjalanan, dan ketika
Rasulullah SAW selesai dari peperangannya, dan telah dekat ke

Madinah, maka suatu malam beliau mengumumkan untuk bergerak
berangkat. Aku berdiri 

-ketika 
mereka diberitahu untuk berangkat-

dan berjalan hingga melewati pasukan. Setelah aku menyelesaikan

urusanku, aku datang ke tempat kendaraanku, lalu aku mengusap

dadaku dan ternyata kalungku yang terbuat dari batu merjan negeri
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Zhafar telah jatuh. Aku kembali dan mencari kalungku sehingga
pencarian itu menahanku." Dia berkata, "Orang-orang yang biasa
menaikkanku ke atas kendaraan datang dan membawa tanduku, lalu
menaikkannya di atas unta yang aku tunggangi dan mereka mengira
aku berada di dalamnya. Pada umunnya kaum wanita saat itu
bobotnya ringan, mereka tidak gemuk. Mereka makan sedikit
makanan. Orang-orang itu tidak mengingkari tanduku yang ringan
ketika mereka mengangkatnya dan membawanya. Aku adalatr wanita
yang masih muda belia. Mereka pun membangkitkan unta dan
berjalan. Aku menemukan kalungku setelah pasukan berangkat. Aku
datangi tempat-tempat mereka dan ternyata tidak ada seorang pun di
antara mereka yang memanggil atau menjawab. Aku datangi tempatku
semula, aku mengira bahwa mereka kehilangan diriku lalu kembali
kepadaku. Ketika aku sedang duduk ditempatku aku dikalahkan oleh
kedua mataku sehingga aku tertidur. Adapun Shafwan bin Ar
Mu'aththal As-Sulami kemudian Adz-Dzakwani berada dibelakang
pasukan, dan di pagi hari sampai di tempatku. Dia melihat w:rna
hitam manusia yang tidur dan dia mengenaliku ketika melihatku. Dia
telah melihatku sebelum (turun ketetapan) hijab. Aku terbangun
karena ucapan istrija' (yakni kalimat innaa lillaahi wa Innaa itaihi
raaji'uun) dia ketika mengenaliku dan segera menutup wajahku
dengan jilbab. Demi Allah, kami tidak berbicara satu kata pun dan
tidak mendengar darinya satu kalimat pun selain istrija'. Dia turun
dan merendahkan tunggangannya hingga berlutut, lalu aku berdiri dan
menaiki hewannya. Dia berangkat sanrbil menuntun hewan tersebut
hingga mendatangi pasukan yang sedang istirahat siang." Dia
mengatakan, Maka binasalah mereka yang binasa'. Orang yang
memegang peranan penting dalam penyebaran berita dusta itu adalah
Abdullah bin ubay Ibnu Salul. Urwatr berkata, "Dikabarkan kepadaku
bahwasanya dia menyebarkan dan diperbincangkan di sisinya, ralu dia
mengakui, memperhatikan serta membuat kericuan." Urwatr berkata
pula, "Tidak ada yang disebutkan diantara para penyebar berita dusta
selain Hassan bin Tsabit, Misthah bin utsatsah, Hamnak bin Jahsy,
dan sejumlah orang lainnya yang aku tidak memiliki ilmu tentang
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mereka. Mereka adalah sekelomok orang 
-seperti 

firman Allah-
dan sesungguhnya yang memegang peranan penting dalam hal itu
adalah Abdulah bin Ubay Ibnu Salul." IJrwah berkata; Aisyah tidak
suka jika Hassan dicaci maki di hadapannya. Dia berkata, dialah yang

mengucapkan:

Sesungguhnya bapakku dan analvtya serta kehormatanku.

Untuk kehormatan Muhammad sebagai perisai dari kamu.

Aisyah berkata, "Kami sampai di Madinah, lalu aku menderita

sakit selama sebulan. Orang-orang pun banyak memperbincangkan

tentang perkataan para penyebar berita dusta. Aku tidak menyadari

sesuatu pun dari hal itu. Hanya saja yang mencurigakan bagiku dalam
sakitku bahwa aku tidak mengenal dari Rasulullah kelembutan yang

biasa aku lihat darinya ketika aku sakit. Beliau hanya masuk kepadaku

kemudian memberi salam dan bertanya, 'Bagaimana keadaanmu'.

Setelah itu berbalik pergl. Itulatr yang mencurigakanku dan aku tidak
merasakan adanya keburukan. Sampai aku keluar ketika kondisiku
agak baik. Aku keluar bersama Ummu Misthah ke arah Al Manashi'
(tempat terbuka) --{an itulah tempat kami buang hajat. Kami tidak
biasa keluar kecuali di malam hari sampai malam hari berikutnya-
Perbuatan ini dilakukan sebelum dibuat tempat buang hajat di dekat

rumah-rumah kami." Dia berkata, "Kebiasaan kami sama seperti

orang-orang Arab dahulu yang buang hajat di tempat terbuka. Kami
mefttsa terganggu jika tempat buang hajat dibuat dekat rumah-rumah
kami." Dia berkata, "Aku berangkat bersama Ummu Misthah ---dia
adalatr putri Abu Ruhm bin Muththalib bin Abdi Manaf, ibunya
adalatr anak perempuan Shakr bin Amir, bibi Abu Bakar Ash-Shiddiq.
Adapun putranya adalatr Misthah bin Utsatsatr bin Abbad bin Al
Muththalib- aku datang bersama Ummu Mishthah ke arah rumahku
ketika kami selesai dari urusan kami. Tiba-tiba Ummu Misthah
tersandung di kainnya. Dia berkata, 'Celaka Misthatr'. Aku berkata
kepadanya, 'Sungguh buruk apa yang engkau katakan, apakah engkau

mencaci seorang laki-laki yang ikut dalam perang Badar?' Dia
berkata, 'Wahai putriku, apakah engkau belum mendengar apa yang
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dia katakan?' Aku berkata, 'Apa yang dia katakan?' dia mengabarkan

kepadaku perkataan para penyebar berita dusta." Dia berkatq "Aku
semakin bertambah sakit. Ketika aku kembali kerumahku, Rasulullatr

masuk kepadaku dan memberi salam, kemudian bertany4

'Bagaimana keadaanmu?' Aktt berkata 'Apakah engkau memberi

izin kepadaku untuk datang kepada kedua orang tuaku?"'Dia berkata,

"Aku ingrn meyakinkan berita dari keduanya." Dia berkat4

"Rasulullah SAW mengizinkanku, maka aku berkata kepada ibuku,

'Watrai ibuku, apakatr yang diperbincangkan orang-orang?' Dia

berkata, 'Wahai putriku tenanglah, demi Allah, sangat sedikit seorang

wanita yang baik disisi seorang laki-laki dan yang mencintainya serta

memiliki para madu, melainkan mereka akan banyak

mengganggunya'." Dia berkata, "Aku berkat4 'Maha Suci Allah,

apakah orang-orang telah memperbincangkan hal ini?"' Dia berkata,

"Aku menangis malam itu hingga pagr hari. Air mataku tidak mau

mengering dan aku tidak bercelak karena tidur. Pagi harinya aku

masih menangis." Dia berkata, "Rasulullah memanggil Ali bin Abu
Thalib dan Usamah bin Zaid ketika wahyr belum turun. Beliau

bertanya kepada keduanya dan meminta pandangan mereka untuk

berpisah dengan istrinya. Dia berkata, "Adapun Usamah

mengisyaratkan kepada Rasulullah apa dia ketahui tentang kebersihan

istri beliau, dengan sebab apa yang dia ketahui pada mereka dalam

dirinya. Usamah berkata, 'Keluargauru, dan kami tidak mengetatrui

kecuali kebaikan'. Sedangkan Ali berkata, 'Wahai Rasulullah, Allatr
tidak mempersempit atasmu, masih banyak wanita-wanita lain.

Tanyalah wanita niscaya akan membenarkanmu'." Dia berkatq
"Rasulullah SAW memanggil Barirah dan berkata, 'Wahai Barirah,

apakah engkau melihat sesuatu yang mencurigakanmu?' Barirah

berkata kepadanya, 'Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, aku

tidak melihat padanya perkara yang aku mencelanya selain batrwa dia

adalah wanita yang masih muda, terkadang tidur ketika membuat

adonan keluarganya, sehingga ayam datang dan memakannya'." Dia

berkata, "Rasulullah SAW berdiri pada hari itu dan menyampaikan

penyesalan atas sikap Abdullah bin Ubay --dan beliau di atas
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mimbar- beliau bersabda, 'Wahai kaum muslimin, siapakah yang

memberi pembelaan kepadaku dari seorang laki-laki yang telah

sampai kepadaku gangguannya terhadap keluargaku (istriku), demi

Allah aku tidak mengetahui keluargaku, kecuali kebaikan, sungguh

mereka telah menyebut seorang laki-laki yang aku tidak mengenalnya

kecuali kebaikan, dia tidak masuk kepada keluargaku kecuali

bersamaku'." Dia berkata, "Sa'ad bin Mu'adz 
-Saudara 

bani

Asyhal- berdiri dan berkata, 'Aku wahai Rasulullah memberi

pembelaan untuhnu. Jika dia berasal dari suku Aus, maka aku akan

memenggal lehemya, sedangkan jika berasal dari saudara-saudara

kami dari suku Khazraj, maka engkau memerintahkan kepada kami

dan kami melaksanakan perintatrmu'." Dia berkata, "Seorang laki-laki

dari suku Khazraj berdiri --dan Ummu Hasan pamannya dari

kerabatnya, yaitu Sa'ad bin Ubadah sebagai pemimpin Khazraj. Dia
berkat4 "sebelum itu dia adalah seorang laki-laki Shalih, tetapi dia

didorong oleh fanatisme kaumnya- dan berkata kepada Sa'ad,

'Engkau berdusta" demi Allatr, engkau tidak akan membunuhnya dan
tidak akan mampu membunuhnya'. Usaid bin Hudhair -putra paman

Sa'ad- berdiri dan berkata kepada Sa'ad bin Ubadah, 'Engkau

berdust4 demi Allah, sungguh kami akan membunuhnya. Engkau

orang munafik membela orang munafik'." Dia berkata, "Kedua suku;

Aus dan Khazraj bangkit hingga mereka hampir saling membunuh,

sementara Rasulullah berdiri di atas mimbar." Dia berkata,

"Rasulullatr SAW terus menenangkan mereka hingga mereka diam

dan beliau pun diam." Dia berkata, "Aku menangis pada hari itu. Air
mataku tidak mengering dan aku tidak bercelak karena tidur." Dia
berkata, '?agr harinya kedua orang tuaku berada disampingku,

sementara aku telah menangis dua malam satu hari dan air mataku

tidak mengering serta tidak pernah bercelak karena tidur. Hingga aku

mengira tangisan telatr memecatr dadaku. Ketika kedua orang tuaku

disampingku dan aku menangis, tiba-tba seorang wanita Anshar minta

izin kepadaku dan aku memberinya izin. Dia duduk mengangis

bersamaku." Dia berkata, "Ketika kami berada dalam kondisi

demikian, Rasulullah masuk kepada kami memberi salam kemudian
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duduk." Dia berkata, "Beliau SAW tidak pernah duduk disiku sejak
dikatakan apa yang disebarkan itu. Sungguh telah berlalu satu bulan
tidak diwahyukan kepadanya sesuatu tentang urusanku." Dia berkata,
"Rasulullah bersyahadat ketika duduk kemudian berkata, 'Amma
ba'du, Wahai Aisyah, sesungguhnya telah sampai kepadaku tentang
dirimu begini dan begitu, jika engknu bersih darinya niscaya Allah
akan membersihkanmu, dan jika engkau telah melatruknn dosa maka
mohonlah ampunan dan bertaubatlah kepada-Nya, sesungguhnya
seorang hamba apabila mengalai (dosanya) kemudian bertaubat
niscaya Allah akan menerima taubatnya'." Dia berkata, "Ketika
Rasulullah menyelesaikan perkat aannya, daralrku (seakan) berhenti,
hingga aku tidak merasakan setetes pun. Aku berkata kepada bapakku,
'Jawablah Rasulullah sAw untukku, atas apa yang dia katakan'.
Bapakku berkata, 'Demi Allah, aku tidak tahu apa yang harus
kukatakan kepada Rasulullah'. Aku berkata kepada ibuku, 'Jawablah
Rasulullah untukku atas apa yang dia katakan'. Ibuku berkata, 'Demi
Allah aku tidak tahu apa yang harus kukatakan kepada Rasulullah,.
Aku berkata 

-sedangkan 
aku seorang wanita yang masih muda tidak

banyak membaca daripada Al Qur'an-, .Sungguh demi Allah, aku
telah mengetahui bahwa engkau telah mendengar pembicaraan ini dan
telah mantap dalam diri-diri kamu dan kamu membenarkannya. Jika
aku mengatakan kepada kamu bahwa aku bersih darinya niscaya kamu
tidak akan membenarkanku, dan jika aku mengakui untuk kamu suatu
urusan, sementara Allah mengetahui bahwa kau terbebas darinya,
niscaya kalian mempercayaiku. Demi Allah, aku tidak mendapati
untukku dan bagi kamu permisalan, kecuali bapak yusuf ketika
mengatakan; "Kesabaran itu bagus, dan Altah Maha penolong atas
apa yang kamu katakan". Kemudian aku berbalik dan berbaring di
atas tempat tidurku, Allah mengetahui aku terbebas dari perbuatan
tersebut dan Allah memulihkan nama baikku. Akan tetapi demi Allah,
aku tidak pemah menduga bahwa Allah akan menurunkan wahyu
yang dibacakan tentang urusanku, sungguh menurutku urusanku
sangat rendah bila Allatr harus berbicara tentang aku. Akan tetapi aku
mengharap Rasulullatr melihat dalam tidurnya suatu mimpi yang
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dengannya Allah membebaskanku. Demi Allah, Rasulullah belum

meninggalkan tempat duduknya dan belum seorang pun keluar

diantara penghuni rumah hingga turun kepadanya (wahyu). Beliau

ditimpa apa yang menimpanya berupa demam, hingga keringat

bercucuran darinya seperti butir mutiara 
-sementara 

beliau berada

pada cuaca yang dingin- karena beratnya perkataan yang diturunkan

kepadanya." Dia berkata, "Kemudian hal itu disingkap dari Rasulullah

SAW dan beliau tertawa. maka perkataan pertama kali diucapkannya

adalah, 'Wahai Aisyah, ketahuilah Allah telah memulihkan namamu'.

Ibuku berkata kepadaku, 'Berdirilah kepadanya, aku berkata demi

Allah, aku tidak akan berdiri kepadanya, sesungguhnya aku tidak

memuji kecuali Allah'." Dia berkata, "Allah menurunkan

'sesungguhnya orang-orang yang datang membawa berita dusta

adalah sekelompok di antara kamu'(Qs. An-Nuur pal: ll) sebanyak

sepuluh ayat. Kemudian Allah menurunkan ayat ini tentang

pembersihan namaku. Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata 
-sebelumnya

dia biasa memberi nafl<ah kepada Misthah bin Utsatsah karena adanya

hubungan keluar denganya dan keadaannya yang miskin-, 'Demi

Allah aku tidak memberi nafkah kepada Misthah selamanya setelah

apa yang dia katakan kepada Aisyah'. Maka Allah menurunkan

'Janganlah orang-orang yang memiliki lailamaan di antara kamu

bersumpah sampai firman-Nya Maha pengampun lagi Maha

Penyayang' (Qs. An-Nuur p\: 22). Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata,

'Benar, demi Allah, sungguh aku ingin Allah memberi ampunan

kepadaku'. Dia mengembalikan nafkah yang biasa dia berikan kepada

Misthah dan berkat4 'Demi Allah, aku tidak akan mencabut darinya

selamanya'." Aisyah berkata, "Rasulullah bertanya kepada Zainab

binti Jahsy tentang urusanku. Beliau berkata kepada Zainab, 'Apa

yang engkau ketahui dan engkau lihat?' Dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, aku memelihara pendengaranku dan pandangaku, demi

Allah aku tidak mengetahui kecuali kebaikan'." Aisyah berkata,

"Dialah yang menandingiku diantara istri-istri Nabi SAW. Namun,

Allah memeliharanya dengan wara'." Dia berkata, "Mulaikah, saudara

perempuan Hamna menentangnya, maka dia pun binasa bersama
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orang-orang yang binasa." Ibnu Syihab berkat4 "Ldlah yang sampai

kepadaku dari hadits mereka itu. Kemudian Urwatr berkata, Aisyah
berkata, "Demi Allah, sesungguhnya laki-laki yang dikatakan
kepadanya isu yang beredar, maka dia mengucapkan, 'Maha suci
Allah demi yang jiwaku berada ditangan-Nya, aku tidak pernah

menyingkap tirai wanita sama sekali'." Dia berkata, "Kemudian
setelah itu dia terbunuh di jalan Allah."

Keterangan Hadits:

(Bab haditsul iJbi fberita dustaJ). Alasan penyebutannya di
tempat ini telah diketahui dari perkataan Az-Zrfiri batrwa kisah
tentang berita dusta ini terjadi pada perang Muraisi'.

;ti! ,rL'h !i;rc$\ii'ei\ 1xot, at t/k at afak sama dengan

an-najs dan an-najas). Maksudnya, dari segl bahasa, kata ini
diucapkan dengan dua dialek, yaitu al ,ft (inilah yang masyhur) dan al
afak. Maksudnya, kedua kata itu seperti kata'an-najs' darr'an-najas',
karena keduanyajuga diucapkan dalam dua dialek.

Maksudnya" kedua versi ini dapat diterapkan pada firman Allah, ,r,
,ri#" gt'& t5 #lqti rii1a. vtenurut bacaan yang masyhur adalatr

'i/hthum', sementara Ikrimah menukil dengan kata'aflahum' meshJ

tergolong syadz (menyalahi yang umum). Adapun selainnya menukil
dengan lafazh 'afakahum' dalam bentuk kata kerja lampau yang
bermakna memalingkan mereka. Dibalik semua itu terdapat bacaan-

bacaan lain yang tergolong syadz. Salah satunya seperti bacaan yang
masyhur, tetapi bagran awalnya diberi baris fathah (yakni aflathum).
Versi ini dinukil dari Ibnu Abbas. Ada juga yang mirip versi kedua,
tetapi namun diberi tasydid (tanda dobel) pada huruf /a' (yakni
affakahum). Bacaan demikian dinukil dari Abu Iyadh. Sebagian lagi
membaca 'aafakahum' sebagaimana dinukil dari Ibnu Az-Zubair.
Masih ada lagi hal-hal lain yang dibahas secara luas pada tempatnya.
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Maksudnya, jika disebut dalam bentuk kata kerja lampau, maka

maknanya adalah memalingkan mereka dari keimanan, seperti firman

Allah, e Jj[, yakni dipalingkan darinya.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan haditsul ifti (berita

dusta) secara panjang lebar dari jalur Shalih bin Kaisan, dari Ibnu

Syihab. Hadits yang dimaksud telah dikutip pada pembahasan tentang

kesaksian dari jalur Fulaih, dari Ibnu Syihab. Saya telah menyebutkan

akan membahasnya secara tuntas pada tafsir surah An-Nuur. Di

tempat itu, akan saya sebutkan penjelasan redaksi yang mereka

perselisihkan.

',#,ok 
V"tll*t::91:.rr *U 4)t J,Jv:Jrs'e;1,,f

'z;r,- l- 'a;; 
C pL, *?l i'6tr,y 

'Lji 
$kG Ji

. n'. 
- i o z o 't. c. t c o-. 4, , c 4,. .. t c

,*t o,n ot -o)t,.n l f)t Y c. * ttt f)t * a
'-;-'-t i#G ,ti).:a, €AAV tk liuv +" h'

uy 4t,yf eos *j,y,'c:u,)".cj;,$:
4142. Da-"j Az-Zuhri dia berkata, Al Walid bin Abdul Malik

berkata kepadaku, "Apakah sampai kepadamu bahwa Ali RA
termasuk orang yang menuduh Aisyah?" Aku berkata, "Tidak, akan

tetapi telah dikabarkan kepadaku oleh dua orang dari kaummu; Abu

Salamah bin Abdunahman dan Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al
Harits, bahwa Aisyah RA berkata kepada keduanya, 'Ali menerima

dalam urusannya'. Mereka pun bertanya kembali kepadanya, tetapi

tidak menjawab. Dikatakan, "musalliman (menerima) " tanpa ada

keraguan. Demikian juga maknanya pada asal kata."
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q, ^:rs,e il'et- o6i if ,f* :)v 9*\t ; o); *
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. / . , ct .

"lnr JiU :*,",y r:, J:it),Uu .or;6 Je iU;:.:ir

.!r;-t', yi *y ,l' r;-,Uu .6:r':G

4l43.Dari Masruq'Orr, 
^ 

OOu,,dia berkata: Ummu Ruman
menceritakan kepadaku 

-dan dia adalatr ibu Aisyah RA- dia
berkata, "Ketika aku sedang duduk dengan Aisyah, tiba-tiba seorang
wanita Anshar masuk dan berkata, 'semoga Allah melakukan
terhadap fulan dan fulan'. Ummu Ruman berkat4 .Mengapa

demikian?' Dia berkat4 'Anakku termasuk orang-orang yang
menceritakan ini dan itu'. Dia berkata, 'Apakah ifu?' Dia berkata,
'Begini dan begrtu'. Aisyah berkata, .Rasulullah telah
mendengarnya?' Dia berkata, 'Ya!' Aisyah berkata, .Dan Abu
Bakar?' Dia menjawab, 'Ya!'. Maka dia jatuh pingsan. Tidaklah dia
sadar melainkan telah menderita demam yang tinggi. Aku
menyelimutkan pakaiannya dan menutupinya. Nabi sAw datang dan
bertanya, 'Ada apa dengannya?' Aku berkata, 'wahai Rasulullah dia
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ditimpa demam yang tinggi'. Beliau bersabda, 'Barangkali karena

berita yang diperbincangkan tentangnya'. Dia berkata, 'Benar!'.

Aisyah RA duduk dan berkata, 'Demi Allah, jika aku bersumpah

kalian tidak akan mempercayaiku, dan jika aku mengakui kalian tak

akan memaafkanku. Perumpamaanku dengan kalian seperti Ya'qub

dan anak-anaknya. Allah Penolong 
^pa 

yang kalian ucapkan'." Dia

berkata, "Rasulullah berbalik tanpa mengucapkan sesuatu." Maka

Allah menurunkan pembelaan atasnya. Dia berkata, 'Pujian atas Allah

bukan pujian atas seseorang atau atasmu'."

:Jrifr 6'iJJi UJil: st> ,'V |.rts tir" h' u1.t ^::.G *
Jt :t:.'r"? i ;'i uts') :^{$ oj ;tiu .*^<t ,J}l

4144. Dari Aisyah RA, dia biasa membaca'Idz taliqunahu bi
alsinatikum' (Qs. An-Nur p\: l5). Dia berkata, "Al Walll' artinya

dusta. Ibnu Abi Mulaikah berkata, "Dia (Aisyah) lebih mengetahui

dibanding lainnya tentang itu, karena ayat tersebut turun berkenaan

dengan dirinya."

,A i,Uu;i akG'tuor3 Ul *t its u(,r ttu,f
t .. ' / u

,ic|lvt .&') qr Ir * at J;r';" e6.tk fti
,6*it:e e*j *\t .*'"olr o;V,r

.,>-;;lt q ?A,k *'&r'ufuv,ju \/t
:Jv *'r * cb'e i';'i LiL $:L'zlL';'rZJ $r;

..taLk';, okyotS 
";:,

'*::Jei
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4145. Dari Hisyam, dari bapalarya, dia berkats, "Aku pergi
mencaci maki Hassan bin Tsabit di sisi Aisyah. Dia berkata, 'Jangan
engkau mencaci maki diq karena sesungguhnya dia membela
Rasulullah SAW'." Aisyatr berkata, "Dia minta izin kepada Nabi
SAW unhrk mencaci kaum musyrikin. Maka beliau bersabda,
'Bagaimana dengan nasablai. Dia berkat4 'sungguh aku akan
mengeluarkanmu dari mereka sebagaimana rambut dicabut dari
adonan'."

Muhammad berkata: Utsman bin Farqad menceritakan kepada
kami, aku mendengar Hisyam, dari bapaknya dia berkata: Aku
mencaci Hassan dan dia termasuk orang yang banyak
memperbincangkan berita tentang Aisyatr.

ii oGG+rG;h' ,*r*,c *t*;:Jttdr:; *,
,;ru:{ -S.L';;f-(p t^:r'i- cj

f'"t' di i?a{, -!t.Li clry,Lr;
'1 ,4'a!,,ii1;. jG .Uk'.1 'oK,l^*a li;lt-
{'&r it & ,tiir2 ,Jkh'-j,; "; ,rl, ,p+"of 'i ;;is
oL{ iy.:i Uo .At'L, t*:t 

?tb 
ts-:r, :Uvt G# "*fie

.l ' '
*3 * b,,k :, );, e -qG'ri- €Q

4l46.Dari MasruO, *" botata, fa*i masuk kepada Aisyatr RA
dan disisinya terdapat Hassan bin Tsabit melantunkan syair serta
membawakan beberapa bait sya'irnya, dia berkata:

Yang suci, teguh, dan tidak mudah teperdaya,

j adilah s (N aran p embicaraan orang-orang lalai.
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Aisyah berkata kepadanya, "r{,kan tetapi engkau tidak seperti

itu." Masruq berkata: Aku berkata kepadanya, "Mengapa engkau

memberi izin kepadanya untuk masuk kepadamu sementara Allah

berfirman, 'Adapun yang mengambil peranan penting diantara

mereka akan mendapatkan sil<sa yang pedih'. Aisyah berkata, 'Siksa

apakah yang lebih pedih daripada kebutaan'. Dia berkata kepadanya,

'sesungguhnya dia biasa membela 
-atau 

mencaci maki musuh-
Rasulullah SAW'."

Keteransan Hadits:

Sesudatr menyebutkan kisatr tentang berita dusta, Imam Bukhari

menyebutkan beberapa hadits yang berkaitan dengannya:

Pertoma, hadits Al Walid bin Abdul Malik yang diriwayatkan

dari Abdullah bin Muhammad, dari Az-h)hi. Abdullatr bin
Muhammad adalah Al Ju'fi. Sedangkan Hisyam bin Yusuf adalah

Ash-Shan'ani.

* q {Oori hafalannya). Disini terdapat isyarat bahwa imla'

(dikte) terkadang dilakukan dari buku.

ei--Uir * H U?, ,!.'Ss 1,lt Walid bin Abdut Malik berkata

kepadaku). Yakni Ibnu Marwan. Dalam riwayat Abdurrazzaq dari

Ma'mar, ei-fir y i {!, * i;k gm berada di sisi At lValid bin

Abdul Malik) sebagaimana yang dinukil Al Ismaili.

\e-;..j.tb'J:Li',e. on V'oi'a1)iJ @pakah sampai kepadamu

bahwa Ali termasuk orang yang menuduh Aisyah). Dalam riwayat

Abdunazzaq disebutkan, t ,(-ii ,:#',id,16;, A! qih Sui loia
berlcata, 'Dan yang mengambil bagian yang terbesar dalam

penyiaran berita bohong itu adalah Ali'. Aht berkata, 'Tidakl').

Demikian dalam riwayat Abdunazzaq disertai tarnbatran, e:U St
't? tf il ey, :l'6 za:.o'*'# !, *i'z;noiil*i ,,*:,1, i'+
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'u;V'o'k ,iji,6 ,l i :, {Atan tetapi k'id bin At Musayyab, Urwah,

Alqamak, dan UbaidiUah menceritakilt kepadalcu, semuanya dari
Aisyah, dia berkata, "Dan yaflg mengarrrbil bagian yang terbesar
dalam penyiaran berita bohong itu adalah AMallah bin Ubay." Dia
berlrata, " Ndmu4 difr tidak memasti*nwqta.').

Dalam biografi Az-h)hn di kitab Al Hilyah karya Abu Nu'aim,

dari Jalur Ibnu Uyainah, dai- Az-Zuhd" disebutkan, ,f. llr'r:e *

+ e*1 ,iui 1iJr|at;r'i"&::af ji €:itj),l-li:f ,5 yt y
zzttoT'rl?,*i ,;:)tis';\i'dr.ti iir '&t,'*r7r ,s,6 a,u g.1 i
,f ';t i y' y €.ul qfr'ub'*'-{;} 4?i ,'cji' :l7i ,i3 ,Ju

J:fu (Atu berada di samping Al Walid bin Abdul Malik, lalu dia

membaca ayat ini, "Dan siapa diantara mereka yang mengambil
bagian yang terbesar dalam penyiaran berita bohong itu baginya
adzab yang besal" (Qs. An-Nuur pa\ 1l). Dia berkata, 'ayat ini
turun berkenaan dengaa Ali bin Abi Thalib'. Az-Zuhri berkata,
'Semoga Allah memperbaiki keadaan pemimpin, persoalannya tidak
seperti itu. Urwah mengabarl@n kepadafu dari Aisyah'. Dia berknta.
'Bagaimana dia mengabarkan kepadanu?' Alu berkata, 'Urwah

mengabarlran kepadaht dari Aisyah bahwa ayat itu turun berkenaan

dengan Abdullah bin Utuy Ibnu klul'.).

Ibnu Mardawaih menukil dari jalur lain dari Az-Ztthi, 'r:e *
a-,.Tr:f ttilr ,$i* irlti;;,lA;o -Iy,4W #t * i gIt

?r, n'#?'$.F ts tp .5i;; i l*, # **,,5ie ;,'i''011
'o; j;U f; rrr rr ,Jri j* (f ji,tii'i &, ;,,;h 6'r#:

ry ii,r tii 'dr il:it riri ,ri; d tj3 .lri r,-rrl ,4'i ,*',-;, re
?u;,:p!il,G*d tji # iLrli:oF tii * u? y ii ot

,.?:*W;Jti"j i/, e #ra;lo,iri .i =|>ti d:p g,tb, ,p
}f i 1' e',f,'cJi ajtqUi;3i gaaa suatu malam aht berada di
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sisi Al Walid bin Abdul Malik sementara dia membaca surah An-Nur

sambil berbaring. Ketikn sampai pada ayat ini, "Sesungguhnya

orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah dari golongan

kamu juga. Janganlah kamu kira bahwa berita bohong itu buruk bagi

knmu bahkan ia adalah baik bagi kamu. Tiap-tiap seseorang dari

mereka mendapat balasan dari dosa yang dikeriakannya. Dan siapa

di antara mereka yang mengambil bagian yang terbesar dalam

penyiaran berita bohong itu", dia duduk kemudian berkata 'Wahai

Abu Baknr! Siapaknh di antara mereka yang mengambil bagian yang

terbesar dalam penyiaran berita bohong itu? Bukanknh Ali bin Abi

Thalib?'. Aku berkata dalam diriku, 'Apa yang aku kataknn? Jika aku

mengatakan 'tidak' maka aht khawatir mendapatkan keburukan

darinya. Jika aku mengatakan, 'Ya!' Makn aku telah mendatangkan

urusan yang besar'. Aku berkata dalam dirila+ 'Sungguh Allah aknn

memberi manfaat kebaikan kepadalru atas kejujuran'. Maka aku

berknta, 'Tidak!' Dia memukulkan knyu ke tempat tidurnya kemudian

berl<nta, 'Siapa... Siapa?' sampai mengulangi hal itu beberapa knli.

Aku berkata, 'Akan tetapi Abdullah bin Ubay'.).

'y:;',- )*) ,i';?iU ,4i @knn tetapi dua orang dari

kaummu mengabarkan kepadaht). Maksudnya, dari kaum Quraisy.
Karena Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits Al Makhzumi dan

Abu Salamah bin Abdurrahman bin Auf Az-Zrthri keduanya bertemu

dengan bani Umayyah pada marga Al Walid bin Murrah bin Ka'ab

bin Lu'aybin Ghalib.
- ? , . .''! , t It$iJ \rr,A' ',,i ,* og (Adapun Ali menerima [musallimanJ

dalam urusannya [AisyahJ). Demikian yang disebutkan dalam naskah

Imam Bukhari, yakni dengan kata 'musalliman'. Sementara Al
Hamawi meriwayatkan dengan kata' musallaman' .

il t t. ..'

b; p e)*tt (Mereka bertanya kembali kepadanya tetapi dia

tidak menjawab). Pertanyaan dalam hal ini menurutku terjadi dengan

Hisyam bin Yusuf. Hal itu karena Abd bin Razzaqmeriwayatkan dari

Ma'mar dan menyelisihinya, dia meriwayatkan dengan kata
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"musii'an". Demikian diriwayatkan Al Ismaili dan Abu Nu'aim dalam

h,rtab Mustakhraj masing-masing. Al Karmani mengklaim batrwa

pertanyaan tersebut terjadi disamping Az-Zuhi. Dia berkata, "Kalimat
'dia tidak menjawab', yakni tidak menjawab selain itu. Dia juga

berkata, "Mungkin yang dimaksud, Az-Zluhri tidak menanggapi

pertanyaan Al Walid."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Riwayat Abdurrazzaq diperkuat

keterangan Ibnu Mardawaih tersebut dengan redaksi, l rr:'i V'of
'cj''.J{-Xlri 

u,.t6 (Sesungguhnya Ali bersikap buruk dalam urusanku,

dan Allah memberi ampunan kepadanya).

Ibnu At-Tin berkata, "Seabagian orang membaca 'musalliman'
dengan 'musallaman'. Mal<na keduanya tidak jauh berbeda." Saya

(Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini perlu ditinjau kembali. Sebab

riwayat dengan kata 'musallaman' bermakna selamat atau tidak
terlibat dalam persoalan. Sedangkan riwayat dengan kata'musalliman'
berarti menerimanya.

Dia juga berkata" "Diriwayatkan juga dengan kata'musii'an',
tetapi kata ini terlalu jauh dari konteks yang sebenarnya." Bahkan

saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa inilah yang paling kuat dari segi

penukilan riwayat. Iyadh menyebutkan batrwa An-Nasafi
meriwayatkan dari Bukhari dengan kata 'musii'an'. Dia berkata,
"Demikian juga diriwayatkan Abu Ali bin As-Sakan dari A1 Farabri."
Al Ashili mengatakan setelah meriwayatkannya dengan kata

musalliman. 'Demikian yang kami baca, tetapi yang dikenal adalah

selainnya'.

Hanya saja Aisyah menyebut Ali telatr berlaku buruk, karena dia

tidak mengucapkan sebagaimana yang diucapkan Usamah, fi af-iif
(# 

l;-i, (Keluargamu, dan kami tidak mengetahui kecuali

kebaikan). Balrkan dia mempersempit mempersoalan dan

menyerahkan kepada Barirah seraya berkata, i' 
"htj,a[f 

ttr ,P- t
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1 6,ri Q4llah tidak mempersempit atasmu, wanita-wantia selain dia

masih banyak) atau kelimat seperti itu, sebagaimana yang akan

disebutkan lebih luas di tempatnya, serta legitimasi atas sikap Ali RA.

Seakan-akan sebagian mereka yang tidak baik mendekat kepada

bani Umayyah dengan kedustaan ini, mereka merubah perkataan

Aisyah dari maksud yang sebenarnya, karena mereka mengetahui

kerenggangan hubungan antara bani Umayyatr dan Ali, akhimya

mereka pun membenarkannya. Hingga Az-Zrhn menjelaskan kepada

Al Walid bahwa yang benar adalah selain itu. semoga Allah

membalasnya dengan kebaikan.

Diriwayatkan pula dari Az-Zlrhi bahwa Hisyam bin Abdul

Malik juga berkeyakinan seperti itu. Ya'qub bin Syaibah

meriwayatkan dalam Musnad-nya dari Al Hasan bin Ali A1 Hilwani

dari Asy-Sya{r'i, dia berkata: Pamanku menceritakan kepada kami, dia

berkata: Sulaiman bin Yasar masuk kepada Hisyam bin Abdul Malik
dan berkata kepadanya, "Watrai Sulaiman, siapa yang memiliki bagian

besar dalam menyebarkan berita dusta tersebut?" Dia menjawab,

"Abdulalh bin Ubay." Dia berkata, "Engkau berdusta, dia adalah Ali."
Dia berkata, "Arnirul mukrninin lebih tahu apa yang dia ucapkan."

Sesaat kemudian Az-Zuhi (Ibnu Syihab) masuk, maka dia berkata,

"Wahai Ibnu Syihab, siapa yang memiliki bagian besar dalam

menyebarkan berita dusta tersebut?" Az-Zuhi menjawab, "Abdullah

bin Ubay." Dia berkata, "Engkau berdusta, dia adalah Ali." Maka Az-

brhri berkata, ".,\ku berdusta? Demi Allah, sekiranya ada yang

berseru dari langit bahwa Allah menghalalkan dusta niscaya aku tidak

akan berdusta. Urwah, Zaid, Ubaidillah, dan Alqamah menceritakan

kepadaku dari Aisyah bahwa yang siapa yang memiliki bagian besar

dalam menyebarkan berita dusta tersebut adalah Abdullah bin Ubay'"

Lalu diceritakan kisahnya bersama Hisyam dan pada bagian akhirnya

disebutkan, "Kami telah membuat syaikh marah", atau yang semakna

dengannya.
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Kedua, had.its yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Musa bin
Ismail, dari Abu Awanah, dari Hushain, dari Abu Wa'il, dari Masruq
bin Ajda', dari Ummu Ruman. Hushain yang dimaksud adalah Ibnu
Abdurrahman Al Washithi. Adapun Abu Wa'il adalatr saudara Ibnu
Salamah Al Asadi.

oJsl:ii eu 9:;;';,-b (Dari Masruq, (Jmmu Ruman

menceritaknn kepadalat). Nama Ummu Ruman telah disebutkan
dalam pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Di tempat ini
sebagian ulama mempertanyakan perkataan Masruq "LJmmu Ruman
menceritakan kepadaku" padahal Ummu Ruman meninggal pada

masa Nabi SAW masih hidup, dan Masruq tidak tergolong sebagai
sahabat, karena dia datang dari Yaman setelah Nabi SAW wafat, yaitu
pada pemerintahan Abu Bakar atau Umar.

Al Khathib berkata, "Kami tidak mengetahui yang
meriwayatkan hadits ini dari Abu Wa'il selain Hushain, sementara
Masruq tidak pernah bertemu Ummu Ruman. Dia biasa menukil
hadits ini dari Ummu Ruman melalui jaltr mursal, seraya berkata,
'IJmmu Ruman ditanya'. Maka Hushain melakukan kekeliruan
dengan menjadikan Masruq sebagai orang yang bertanya. Atau
sebagian periwayat menulis kata su'ilat (ditarrya) menjadi sa'altu (aku
bertanya). Ali mengatakan bahwa sebagian periwayat menukil dari
Hushain dengan versi yang benar, yaitu menggunakan kata 'an

(dari)." Dia juga berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini
berdasarkan zhahirnya yaflgmuttashil dantidak tampak ada cacat."

Al Mizzi menukil perkataan Al Khathib ini dalam l<ttab At-
Tahdzib dan Al Athraf tanpa menanggapinya, bahkan menyetujuinya
dan menarnbahkan bahwa hadits itu diriwayatkan dari Masruq dari
Ibnu Mas'ud dari Ummu Ruman, dan inilatr yang lebih tepat.

Namun, riwayat yang disebutkan AlMizzi tergolong syadz darr
termasuk tambahan pada sanad yang maushul (bersanrbung)

sebagaimana yang akan kami jelaskan. Adapun yang tampak bagiku,
setelatr meneliti secara mendalam bahwa Imam Bukhari benar, karena
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patokan Al Khathib dan para pengikutnya yang mengklaim adanya

kekeliruan, hanya berpegang pada perkataan bahwa Ummu Ruman

meninggal di masa Nabi SAW pada tahun ke-4 atau ke-5 H, dan

sebagian mengatakan tahun ke-6 H. Pemyataan ini disebutkan Al
Waqidi. Sementara sanad-sanad yarl,lg shahih tidak boleh ditolak

dengan keterangan yang dinukil dari Al Waqidi.

Az-Zubair bin Bakkar menyebutkan dengan sanad munqathi'

(terputus) dan lemah bahwa Ummu Ruman meninggal tahun ke-6 H

pada bulan Dzulhijjah. Imam Bukhari menyitir bantahan atas hal itu

dalam kitabnya Tarikh Al Ausath danTarikh Ash-Shaghir.Diaberkata

sesudah menyebut Ummu Ruman pada bab 'Orang-orang yang

Meninggal pada Masa Pemerintahan lJtsman', Ali bin Yazid
meriwayatkan dari Al Qasim, dia berkata: Ummu Ruman meninggal

pada masa Nabi SAW tahun ke-6 H. Maka Imam Bukhari berkata,

"Pernyataan ini perlu ditinjau kembali, karena hadits Masruq lebih

kluiat sanad-nya, yakni kuat ditinjau dari segi sanad dan jelas memiliki

s anad yang muttasft i/ (bersambung)."

Ibrahim Al Harbi menegaskan bahwa Masruq mendengar

riwayat dari Ummu Ruman saat usianya 15 tahun. Atas dasar ini,

maka pendengarannya dari Ummu Ruman adalah pada masa Umar

karena Masruq lahir pada tahun hijrah. Oleh karena itu Abu Nu'aim

Al Ashbahani berkata, "Lfmmu Ruman hidup setelah Nabi SAW."

Semua pernyataan ini ditolak oleh Al Khathib dengan

berpatokan kepada pernyataan terdahulu dari Al Waqidi dar, Az-

Zubair. Padahal pernyataan keduanya juga perlu ditinjau ulang

berdasarkan keterangan yang dinukil Imam Ahmad dari jalur

Salamalr, dari Aisyah, dia berkat u, & n' & 'o1tiu. F,ir'6 *l t:J

*f e :*gg.ti,ix 61 * ,eto ;t*.o 6-:Jutfu.rr*i
'o-;t:t?b 

; FJy-"1 uS lXeti*a turun ayat Takhyir [pemberian

pilihanJ, Nabi SAW memulai dari Aisyah dan bersabda, 'Wahai

Aisyah, sesungguhnya aku mengajuknn kepadamu satu persoalan,

janganlah engkau mengambil kesimpulan padanya sesuatu hingga
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engkau mengajukannya kepada orang tuamu; Abu Baknr dan Ummu

Ruman'.). Substansi hadits ini terdapat dalam Shahihain pada bab

"Penyebutan Ummu Ruman." Padahal ayat takhyir turun tatrun ke-9 H
menurut kesepakatan ulama. Hal ini menunjukkan bahwa kematian

Ummu Ruman lebih akhir dari waktu yang disebutkan Al Waqidi dan

Az-Zubair.

Pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian dinukil dari

hadits Abdurrahman bin Abu Bakar tentang kisah tamu-tamu Abu

Bakar. Abdurrahman berkata,tUt ,f.iitj i| F.1i u-'1 $ tJlt

(Sesunggunnya dia adalah ah4 bapakku, ibuku, istriku, dan

pembantu). Padahal Abdurrahman hijrah pada masa perjanjian
Hudaibiyah yang berlangsung pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 H.
Menurut pendapat Ibnu Sa'ad Abdurrahman hijrah pada tahun ke-7 H.
Sementara Az-Zttbatr mengatakan pada tahun itu atau tahun

sesudahnya. Karena dia meriwayatkan bahwa Abdunahman keluar
bersama sekelompok kaum Quraisy sebelum pembebasan kota
Makkah menuju Nabi SAW. Dengan demikian, kematian Ummu
Ruman lebih akhir dari waktu yang dia sebutkan. Pada sekelumit
penjelasan ini sudah cukup menjadi bantahan buat Al Khathib dan

mereka yang mengikutinya atas sanggahan mereka terhadap kitab At
Jami' Ash-Shahih (yakni Shahih Bukhari).

Pernyataan Al Kathib di atas diterima oleh penulis kitab ,4/
Masyariq dan Al Mathali', As-Suhaili dan Ibnu Sayyidinnas.

Kemudian Al Mizzi mengikuti Adz-Dzahabi dalam Mukhtashar-nya
dan Al Alla'i dalam Al Marasil, serta ulama-ulama lain. Namun,
penulis kitab Al Huda menyelisihi mereka.

Saya (Ibnu Hajar) akan menyebutkan kisah haditsul ffi (beita
dusta) dalam hadits Ummu Ruman yang menyelisihi hadits Aisyah
RA serta cara menggabungkannya keduanya pada pembahasan

tentang tafsir.
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Ketiga, hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Yatrya,

dari Waqi', dd Nafi', dari Ibnu Umar, dari Ibnu Mulaikah, dari

Aisyah RA. Ibnu Abu Mulaikah adalah Abdullah bin Ubaidillah.

YO * (Dari Aisyah). Dalam riwayat Ibnu Juraij dari Ibnu Abi

Mulaikah disebutkan, ".Aku mendengar Aisyah". Hal ini akan

disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.

Ffi it) ,l-tt'c:€ pia biasa membaca; idz taliqunahu). Yakni

memberi tanda kasrah pada huruf 'lam' dan dhammah pada huruf
'qaf . Lalu dia menafsirkan maknanya, "Al Walq artinya dusta." Al
Khaththabi berkata, "Al Walq artinya segera dalam dusta."

t4j.'J:ts & *.abf ,t'lbtutst ,:L<)l €.i Ul ,ltt (Ibnu Abu

Mulaikah berkata, "Dia lebih tahu daripada selainnya akan hal itu,

lrnrena ayat itu turun berkenaan dengan dirinya). Saya (Ibnu Hajar)
katakan batrwa qira'ah (cara baca) yang masyhur adalah,

'talaqqaunahu'. Hal ini akan dijelaskan secara detil pada pembahasan

surah An-Nuur.

Keempat, hadits yang diriwayatkan dari Utsman bin Abu
Syaibah, dari Abdah, dari Hisyam, dari bapaknya, dari Aisyah RA.
Hadits keempat ini berkenaan dengan pemyataan Aisyah tentang

Hassan. Imam Bukhari menyebutkannya dengan beberapa versi,

sebagaimana yang akan dikemukakan pada pembahasan surah An-
Nuur.

36. Perang Hudaibiyah

( j{:,Jt'c.3",0r|hri\',*"ir 6; itt e3 q ;A At s*;7

Dan Firman Allah, "Sungguh Allah telah ridha terhadap orang-

orang mulcrnin ketika membaiatmu di bawah pohon." (Qs. Al Fath

[a8]: 18)
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e g; :JLr'n:-?or ,g, ly i y,f :t * / l' .';L *
J:* ^t) -r p, ua:v fri,jt?G *i y\, ;* it );,
;:l:t:i ,lta W|Jnf i ,q::dt *: ^l;\t * ltr l-, rt

q:? ,1'&i,ir ju ,,)u; |*i i;;hr 
'uii 6:r'Jv tsrl

,#;:tg:t; lt*rreyiu'; cG .erVst d..4'?
'r4 tr{ ii,)€+)|Ss ,y (L ,i'}ir.Vs €.4'? i yt

e,Vs ;'ii',qs"
4147. Dari Ubaidillah bin Abdullah, dari Zaid bin Khalid RA,

dia berkata, "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada perang

Hudaibiyah. Pada suatu malam kami ditimpa hujan. Lalu Rasulullah

SAW melaksanakan shalat Subuh bersama kami. Setelah itu beliau
menghadap kepada kami dan bersabda, 'Apakah kalian tahu apa yang
dikatakan Tuhan kalian? 'Kami berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui'. Beliau bersabda, "Allah berfirmon; Dipagi hari diantara
hamba-hamba-Ku ada yang beriman kepadaku dan ada yang kaJir.

Adapun yang mengotaknn 'Kami diberi hujan lcarena rahmat Allah,
rezeki Allah, dan karunia Allah', mal<a dia beriman kepadaht dan

knfir terhadap bintang. Sedangkan merekn yang berkata'Kami diberi
hujan karena bintang ini', makn dia beriman kepada bintang dan

lrafir kepada-Klt".

hr ;* lnt Jy., -bt :)v i?i ^- ?nt',*,, Lit'oi i;ri 7
cd- :Li'{Uk ,lt :tlL.c;,3J,ilr €: qjrik f '€rl *t y
q:,.t' r4t1-1i' ci;!31dt q eFrdt,l?;L
,a:rlit q e,f ?,*'A1trr-rt qili,t1dt
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l* e'r,*'t
4148. Dari Qatadah, bahwa Anas RA mengabarkan kepadanya,

dia berkata, "Rasulullah SAW mengerjakan umrah empat kali,

semuanya pada bulan Dzulqa',datr kecuali umrah yang bersama

hajinya; yaitu Umrah dari Hudaibiyah pada bulan Dzulqa'dah, Ummh

tahun berikutnya pada bulan Dzulqa'dah, Umrah dari Ji'ranah dimana

beliau membagikan harta rampasan perang Hunain, juga pada bulan

Dzulqa'dah, dan Umrah bersama hajinya'"

?nt ,j* dt . t;ry;r :Js'ii.,* i(:'of i;ts s3 /. ir ':? c
.?li'{r'i*i ?;a,it';G & y

4149. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, sesungguhnya bapaknya

menceritakan kepadanya, dia berkatA 'lkrni berangkat bersama Nabi

SAW pada tahun Hudaibiyah. Para sahabat beliau melakukan ihram

dan aku tidak ihram."

Keteransan lladits:

(Bab perang Hudaibiyah). Dalarn riwayat Abu Dzar dari Al
Kasymihani menggunakan kata 'IJmrah' sebagai ganti 'p€rang'-

Hudaibiyah bisa dibaca Hudaibiyyatr. Keduanya menrpakan dialek

yang biasa digunakan. Akan tetapi sejumlah pakar bahasa

mengingkari penyebutan 'Hudaibiyah'. Abu Ubaid Al Balcri berkata,

"Para penduduk kak menyebutnya Hudaibilryah- Sedang!<an

penduduk Hijaz menyebutnya Hudaibiyah."

(ys-ltrruuhri\tt;-'oi, *fu,g:u> Jts ir Jii (Firman

Allah ta'ala, "sungguh Allah telah ridha terhadap orang-orang

mulcrnin ketitca membaiatmu di bawah pohon'). Imam Bu*fiari hendak

mengisyaratkan batrwa ayat ini turun berkenaan dengan kisah

Hudaibiyatr. Sebagian besar peristiwa dalam kisah ini telah dijelaskan
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pada pembahasan tentang syarat-syarat. Di tempat ini saya (Ibnu
Hajar) hanya akan menyebutkan bagian-bagian yang belum
diterangkan.

Keberangkatan Nabi SAV/ dari Madinah adalah pada hari Senin
pada awal bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 H. Dia keluar dengan tujuan
umrah, tetapi dihalangi oleh kaum musyrikin untuk sampai ke Kabah.
Kemudian terjadi perjanjian damai bahwa mereka akan masuk
Makkah tahun berikutnya.

Disebutkan dari Hisyam, dari Urwah, dari bapaknya, bahwa dia
keluar pada bulan Ramadhan dan umrah di bulan Syawal. Namun,
pernyataannya ini tergolong syadz (menyalahi yang umum). Bahkan
Abu Al Aswad menukil dari Urwah seperti riwayat mayoritas. Telah
disebutkan juga pada pembahasan tentang haji perkataan Aisyah, Li
el-i,ir q e\ -,o,t (Beliau tidak pernah umrah, kecuali pada bulan

Dzulqa'dah).

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 30 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Zaid bin Khalid Al Juhani tentang larangan
mengucapkan, "Kami diberi hujan karena bintang ini." Hadits ini
telah dijelaskan pada pembahasan tentang Istisqa' (minta hujan).
Maksud pencantumannya di tempat ini terdapat dalam kalimat, A?

,dt 7tb (Kami keluar pada tahun Hudaibiyah).

Kedua, hadits Anas, *Nabi SAW mengerjakan empat kali
umrah" sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang
haji.

Ketiga, hadits Abu Qatadah, "Kami berangkat bersama Nabi
SAW pada peristiwa Hudaibiyah. Para sahabatnya mengerjakan
ihram dan aku tidak ihram." Imam Bukhari menyebutkannya secara
ringkas. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.
Dari riwayat ini diketahui bahwa sebagian mereka yang turut dalam
perjalanan tersebut tidak melakukan ihram sehingga tidak perlu
tahallul, seperti yang akan saya jelaskan pada hadits berikutnya.
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Keempatt, hadits Al Bara' tentang air sumur Hudaibiyah yang

bertambah banyak karena berkah ludah Nabi SAW. Imam Bukhari

menyebutkannya melalui dua jalur dari Abu Ishaq dari Al Bara'.

Dalam riwayat Israil dari Abu Ishaq, dari Al Bara' disebutkan, "Kami

berjumlah 1400 orang." Sementara dalam riwayat Ztthair dari Al
Bara' disebutkan jumlatr mereka 1400 orang atau lebih'" Kemudian

dalam hadits Jabir yang sesudahnya dari jalur Salim bin Abi Al Ja'ad

dari Al Bara' dikatakan bahwa jumlah mereka 1000 orang. Dari jalur

Qatadah disebutkan, "Aku berkata kepada Said bin Al Musayyib,

sampai kepadaku dari Jabir bahwa jumlah mereka 1400 orang." Sa'id

berkata, ^1,1;:;:s;Je,',jLli'# rE e:r' uabir menceritakan

kepadaku bahwa jumlah mereka 1500 orang). Sementara dari jalur

Amr bin Dinar dari Jabir, y*tli r-;ilryt'i; (Merekn berjumlah 1400

orang).Namun, dari jalur Abdullah bin Abi Aufa disebutkan, Ul glG

yyi (Merekn berjumlah 1300 orang). Lalu tercantum dalam

riwayat Ibnu Abi Syaibatr, dari hadits Majma' bin Haritsah, vfri rit'&

!*i (Merelm berjumtah 1500 orang).

Untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini dikatakan, bahwa

jumlah mereka lebih dari 1400 orang. Barangsiapa mengatakan 1500

orang berarti ia menggenapkan sisanya. Sedangkan mereka yang

mengatakan 1400 orang berarti membuang sisanya. Kesimpulan ini
didukung pernyataan pada riwyat ketiga dari hadits Jabir, "1400 orang

atau lebih." Pandangan inilah yang dipegang Imam An-Nawawi.

Adapun Al Baihaqi cenderung memilih salah satu yang dianggap lebih

kuat. Dia berkata, "Riwayat mereka yang mengatakan 1400 orang

adalah lebih shahih." Kemudian dia menukilnya melalui jalur Abu Az-

Zlbair dan dari jalur Abu Suffan, keduanya dari Jabir, seperti itu
(yakni 1400 orang). Disamping itu, dia juga menukil dari jalur Ma'qil
bin Yasar, Salamah bin Al Akwa', dan Al Bara' bin Azib, dan dari
jalur Qatadah, dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya.

t Hadits ini akan disebutkan berikutnya.
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Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kebanyakan riwayat-riwayat
ini terdapat dalam shahih Muslim. Kemudian tercantum dalam
riwayat Ibnu Sa'ad dari hadits Ma'qil bin yasar, ,'sekitar 1400
omng." Pernyataan ini sangat jelas menunjukkan tidak adanya jumlah
yang pasti.

Mengenai perkataan Abdullah bin Abi Aufa', ..1300 orang"
mungkin dipahami sebagai jumlah yang dia ketahui. Adapun
selainnya sempat mengetahui tambahan yang tidak sempat dia
ketahui. Sementara keterangan tambahan dari orang yang tsiqah
(terpercaya) patut diterima. Mungkin juga jumlah yang diseburkannya
adalah jumlah saat rombongan keluar dari Madinah. Lalu ditengah
perjalanan te{adi penambahan, karena adanya orang-orang yang turut
bergabung. Kemungkinan pula jumlah yang disebutkannya adalah
mereka yang layak berperang. Adapun selebihnya hanya para
pengikut, yaitu pelayan dan kaum wanita serta anak-anak yang belum
mencapai usia baligh (dewasa).

Adapun perkataan Ibnu Ishaq, "sesungguhnya jumlah mereka
adalah 700 orang tidaklah tepat. Karena dia mengatakan hal itu karena
menarik kesimpulan dari perkataan Jabir, "Kami menyembelih unta
untuk sepuluh orang." sementara diketahui mereka menyembelih
sebanyak 70 unta. Tapi hal ini tidak berkonsekuensi mereka tidak
menyembelih selain unta. Apalagi sebagian mereka tidak ihram sejak
awal.

Pada bab ini akan disebutkan dari hadits Al Miswar dan Marwan
bahwa 1000 orang keluar bersama Nabi SAW ditambatr beberapa
ratus orang. Untuk itu dapat digabungkan bahwa jumlah mereka yang
berbaiat seperti angka di atas. Adapun selebihnya tidak ada di tempat.
Diantaranya mereka yang berangkat bersama Utsman menuju
Makkah. Disamping itu kata bidh'u (beberapa) bisa berarti 4 dan 5.r

Musa bin Uqbah menegaskan jumlah mereka adalah 1600 orang.
Sementara dalam hadits Salamah bin Al Akwa' yang dikutip Ibnu Abi

t 
Sebab al bidh'u adalah kata untuk menunjukkan angka 3 sarrpai 9-penerj.
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Syaibah disebutkan, "Mereka berjumlah 1700 orang." Menurut

kutrpan Ibnu Sa'ad, mereka berjumlah 1.525 orang. Jika ini akurat,

maka itu merupakan penyebutan yang teliti. Kemudian saya

menemukan keterangan itu dinukil dengan sanad yang maushul dai
Ibnu Abbas sebagaimana dikutip Ibnu Mardawaih. Didalamnya

terdapat bantahan bagi Ibnu Dihyah ketika mengklaim batrwa sebab

perbedaan mengenai jumlah mereka, bahwa mereka yang

memberitahukan jumlah tersebut tidak bermaksud menyebut jumlatt

secara pasti, tetapi hanya berdasarkan perkiraan.

'd-'#it fi tirS* :Jv'o,.o?nt qr:t;t ,f ,tGL\€j r
t; i.)tr-b')t q dt * ;'t ,#tk'c" ok'"t:, ,k
yot,iiyi,* €,i'rLi y \t * Utt k :^*15r

,l-.; y \' * U' d: *,i:)i Vu'; e aeP,i
;J1 ;U,*:G 4,r1.u.G:>'i ,of S"';;r;riu
'# ti^, t, t?:):r>i 6y; ,.^; ? 6k? ,q+'^::, i ,oti

4150. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA, dia berkat4 "Kalian
menganggap pembebasan/kemenangan adalah pembebasan kota

Makkah (fathu Makknh). Memang fathu Mal<kah adalah

pembebasanlkemenangan. Adapun kami menganggap baiat Ridhwan

pada peristiwa Hudaibiyah sebagai pembebasan/kemenangan. Kami
yang berjumlah 1400 orang bersama Nabi SAW. Hudaibiyah adalan

sumur. Kami menimbanya dan tidak tersisa setetes air pun. Hal itu
sampai kepada Nabi SAW, maka beliau mendatanginya dan duduk di

tepinya. Kemudian beliau minta dibawakan bejana berisi air. Beliau

wudhu dan berkumur-kumur, lalu berdoa. Setelah itu beliau

menuangkannya ke dalam sumur. Kami membiarkannya beberapa

.6.6-,i
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saat. Alfrim),ia, sumur itu menge,mbalikan karni sesuai keheodak kami

dan juga hewan tunggangan kami."

t;s '#t ci:L ?nt *7, flG'j. )jr 6;i ,lG',tcJ\ d *
,rt \i :y gt, wf -i^^tt 

?; *i y ht,k lt );r'{
1, ,je ,*t * ht ;* lt J;, fv a;1,;, ; * tji
,Gri'J;i ,!rG! ,.1e,.17 a !r, Oit ,JG'i G* * *,

.r ri;rt,? es :j'&Ji t\:r:rc .l'ac c ;>,iG "i
415I. Dari Abu Ishaq, dia berkara: Al Bara' bin Azib RA

mengabarkan kepada kami, sesrmgguhnya me,reka berj'rmlah 1400

orang atau lebih bersama Rasulullatr SAW pada peristiwa Hudaibiyatr.
Mereka singgah di suatu surnur, lalu menimba airqra Ke,lnudian
mereka datang kepada Rasulullah SAW yang langsung dateng ke
sumur dan duduk di tepinya. Beliau bersabda, "Bawakan ahr satw

ember air." Lalu dibawakan air kepada beliau. Beliau meludah dar
berdoa. Setelatr itu beliau bersaMa, *Biarkanlah ia beb*apa saat."
Mereka pun memberi minum diridiri mereka dan hewan trmggangan
mereka sarnpai puas hingga berangkat (dari te,mpat itu).

,u ,r'-rL)ti;- oJt,ry:Ju'&h,'C, lg,f t'g'*'J 'ii'i ,qU:* }?; !_u_; p, *bt J,* !, J;,)
r i trtei s;(} 6 ,*, *h, * i, J;t Jt- i:|t'o1l
,iv .*i; e(,,tt *;r; r: ?;'A;ir t*',5 !, J;,
',ry);i,;t S* if)t e;* *t yh, Jb'*! €;
'r? :1-,-)'.i' .tA;i6.F :Jv ,;:r4st Jek *,Af na. , /
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.iyi;u'# e? a:uK /ffry k i ,,Ss tt-;- $
4152. Dari Salim, dari Jabir RA, dia berkata, "Orang-orang

mengalami kehausan pada peristiwa Hudaibiyah. Sementara di
hadapan Rasulullah SAW terdapat bejana dari kulit. Beliau berwudhu

darinya kemudian orang-orang datang kepadanya. Rasulullah SAW
bertanya, 'Ada apa dengan knlian?' Mereka berkata, 'Wahai
Rasulullah, kami tidak memiliki air untuk berwudhu dan minum
kecuali apa yang ada dalam bejana kami'." Dia berkata, 'T.Iabi SAW
meletakkan tangannya di bejana itu dan air memancar dari antara jari-
jari beliau seperti mata air." Dia berkata, "Kami minum dan

berwudhu." Aku berkata kepada Jabir, "Berapa jumlah kalian pada

saat itu?" Dia berkata, "Seandainya jumlah kami 100.000 orang,

niscaya air itu cukup untuk kami. Pada waktu itu kami be{umlatr 1500

orang."

Keteranpan Hadits:

o[Jalt'LJi.'€it 
"iJ 

i:i,::: (kam i m e n g an g g ap b a i a t Rid hw an

sebagai pembebasan [kemenanganJ). Maksudnya, adala]r firman
Allah dalam surah Al Fath [48] ayat l, t$L;$UJq^iJi
(Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang
nyata). Masalah ini telah diperselisihkan sejak datrulu.
Kesimpulannya, maknanya berbeda sesuai perbedaan maksud ayat.

Maksud 'fath' (yrcmbebasan) dalam firman Allah, t-iij tt;i U Ai St

adalah peristiwa Hudaibiyah, karena ia merupakan awal mula
pembebasan yang nyata bagi kaum muslimin. Hal itu disebabkan
perjanjian dalam peristiwa tersebut telah berhasil menciptakan kondisi
zrman dan dihentikannya peperangan. Maka mereka yang tadinya takut
masuk Islarn dan sulit sampai ke Madinah, kini dengan mudatr
melakukannya. Seperti halnya yang terjadi pada diri Khalid bin Walid,
Amr bin Ash, dan selainnya.
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Kemudian sebab-sebab itu datang silih berganti hingga
pembebasan tersebut menjadi sempurna. Ibnu Ishaq menyebutkan dari
Az-Zuhi, dia berkata, "Dalam Islam tidak ada pembebasan yang lebih
hebat sebelum Hudaibiyah. Kekufuran terus ada selama ada

peperangan. Ketika orang-orang berada dalam kondisi zunan, mereka
saling tukar pikiran dan berdialog. Maka tidak seorang pun yang

memahami Islam melainkan segera memeluknya. Pada dua tahun itu
jumlah mereka yang masuk Islam sama seperti jumlah mereka yang

masuk Islam pada tahun-tahun sebelumnya atau bahkan lebih
banyak." Ibnu Hisyam berkata, "Buktinya, Nabi SAW keluar pada

peristiwa Hudaibiyah bersama 1400 orang. Kemudian beliau keluar
pada pembebasan kota Makkah (Fathu Makkah) sebanyak i0.000
orang." Disamping itu, ayat di atas turun saat beliau kembali dari
Hudaibiyah, sebagaimana tercantum pada bab ini dari hadits Ibnu
Umar.

Adapun yang dimaksud firman-Nya dalam surah Al Fath ayat

18, L;-j LLli'&i'-311 lOan Altah memberi balasan kepada mereka

dengan kemenangan yang dekat [waktunyafi, adalah pembebasan

Khaibar menurut pendapat yang shahih. Karena inilah perang yang
menghasilkan banyak harta rampasan perang bagi kaum muslimin.

Imam Ahmad, Abu Daud, dan Al Hakim meriwayatkan dari
hadits Majma' bin Haritsah, dia berkata, d,e iiot ly:e 4;cJt 

gy
fti rt'' Ltf * ytr &i gu ht & ,;t v'Jri o:p:' fi'&i * h'
'.6 et )t 116 6-,lh:'Jtrt (V ui u # 6r'i,le fi 4tr a)b -g!,4t

irJ,jt,Fi *'#|rJi'"j U 4:yrs*tt $t)t)i5i:Ja (Kami

t'orut aoio* perang Hudaibiyah. Ketika kami berbalik, kami
dapati Rasulullah berdiri di Kura' Al Ghamim. Ketikn orang-
orang berlampul disekelilingnya, beliau membacalcan ayat, 'Innaa

fatafunaa laka fatfuan mubiinan' (Sesungguhnya Kami telah
memberikan kepadamu kemenangan yang nyata). Seorang laki-laki
berknta, 'Wahai Rasulullah, apakah ini sebagai pembebasan/
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lremenangan?' Beliau bersabda, 'Sungguh yang jiwalcu berada

ditangan-Nya, ia adalah pembebasan/kemenangan'. Kemudian

Khaibar dibagi-bagikan kepada peserta Hudaibiyah).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan melalui sanad yang shahih

dari Asy-Sya'bi tentang firman-Nya, ti;6{i U g;i tSt dia berkata,

,:p ,k+J ,-&?: ,lt*1jt 6i. rfi-Vi ,?G ti i:"ii 6'i *i ,^;fit'&
y\I -t'Ssiy : jw t'tt *ii .!t ;^rl3l.uJjr clt ,/16 & ?:\t ?;*i
*'it':<Utiy, y'6ti1.1 'jwtt$l1 ,ei;iAt 3116 <6-1*u.'

f3urlSui o-;irli;t <*tfr.i,z1rr'&i y iirr 1ro adatah

perjanjian Hudaibiyah. Diampuni untuk mereka apa yang terdahulu

dan apa yang kemudian. Mereka melalatknn baiat Ridhwan. Diberi

makan dari larma Khaibar. Bangsa Romawi menang atas bangsa

Persia dan kaum muslimin bergembira atas pertolongan Allah."

Adapun firman-Nya, "Dan Dia memberikan sebelum itu kemenangan

yang dekat", malcsudnya adalah Hudaibiyah. Lalu firman-Nya,
"Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan", dan

sabda Rasulullah, "Tidak ada hijrah sesudah pembebasan", maka

mal<sudnya adalah Fathu Maklcah [pembebasan kota MakkahJ

menurut kesepakntan para ulama). Dengan demikian, hilanglah

semua kemusykilan.

" 
'! zotto".-aa ii-i.ttJr1 (Hudaibiyah adalah sumur). Pernyataan ini

..ngiry*utkan batrwa tempat terkenal yang bernama Hudaibiyatr

diberi nurma dengan nama sumur yang ada di sana. Pada awalnya

adalah nama sumur dan kemudian digunakan untuk semua tempat

yang ada disekitarnya. Penjelasan lebih detil telah dikemukakan pada

bagian akhir pembahasan tentang syarat-syarat.

t-^tb:F (Kami menimbanya). Demikian dinukil kebanyakan

periwayat. Dalam penjelasan Ibnu At-Tin disebutkan dengan kata

'fanazafnaaha'. Dra berkata, "An-Nazf dan an-nazft memiliki makna
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yang sama, yaitu mengambil air sedikit demi sedikit hingga tidak
tersisa."

;,p V)!? & (Kami tidak meninggalkan padanya setetes pun).

Dalam riwayat lun, eiijz y'r-j o$ t*i (Kami mendapati orang-

orang telah mengambilnya).

:J'f :Uiy,t-tt'j $* ,p'*i (Betiau duduk di tepinya

kemudian minta dibawakan seember air). Dalam riwayat Zriltalr

disebutkan,lO f i-g:i] ,Sti st (Kemuann beliau bersabda,

'Datangkan kepadaht timba berisi air'.).

l4'-j 69|;i ,qj 
":;o 

j ,"tr'"e1,b1 f (Kemudtan beliau

berhtmur-kumur dan berdoa, lalu menuangknnnya padanya. Kami
membiarlrannya beberapa saat). Dalam riwayat Zuhair disebutkan,

ba ays ,iri "j bn',4 (Beliau meludah, lalu berdoa dan bersabda,

'Biarlran ia beberapa saat).

$t3bi #1j fX"*udian sumur itu mengembalilan kami). Yakni

mereka kembali darinya dan telah puas mengambil air. Dalam riwayat

Zuhair disebutkan, g.€l'&rlti r\j\ii (Mereka memberi minum diri-

diri mereka dan hewan tunggangan mereka hingga puas).

Kelima, hadits Jabir yang dinukil dari Yusuf bin Isa, dari Ibnu
Fudhail, dari Hushain, dari Salim. Ibnu Fudhail adalatr Muhammad.

Hushain adalah Ibnu Abdurrahman. Sedangkan Salim adalah Ibnu Abi
Al Ja'd. Semuanya berasal dari Kufah sebagaimana sanad sesudahnya

hingga Qatadah adalah para periwayat dari Bashratl

:rbi i)u'tF"iu, S;ii 6.fjt eit'*t y,rJ, e Ut g,l
f|otii,eW'*etetalrt*n tangannya di bejana httit matra air memancar

dari celah-celah jarinya). Pernyataan ini berbeda dengan hadits Al
Bara' bahwa beliau menuangkan air wudhunya di sumur dan air
sumur tersebut menjadi banyak. Ibnu Hibban menggabungkannya

bahwa kejadian itu terjadi dua kali. Pada pembahasan tentang
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minuman akan dijelaskan bahwa hadits Jabir tentang keluarnya air

terjadi saat tiba waktu shalat Ashar ketika mereka hendak berwudhu.

Adapun hadits Al Bara' berkenaan dengan tujuan yang lebih umum

daripada itu. Mungkin juga ketika air keluar dari sela-sela jarinya di

bejana, lalu mereka telah berwudhu semuanya serta meminumnya,

maka beliau memerintahkan menuangkan air yang tersisa di dalam

bejana ke dalam sumur, sehingga air sumur tersebut menjadi banyak.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Jabir melalui Nubaih A1

Anzi, di dalamnya disebutkan , {F e 4 :6 ,t;,A #,i)ttu ,yt;W
J-,-art t'#$"'b'i j ,n e. *i f il, p !, l'r":tt-'n, ,i'*',u

g;a, ee g'l ,81 {' 1@ ,?dt * efi,t et?la ,1u,toV1

:*i i ,H.L* ,t;t o'rl o'r{tt t;1r'silt'Sa ,"tb}r 4ryr ,,Svt
(Seorang laki-laki datang membawa bejana yang berisi sedikit air.

Tidak ada diantara merekn selain air itu. Rasulullah SAW

menuangkannya di dalam bejana kemudian beliau berwudhu dan

memperbaiki [wudhunyaJ, lalu berbalik dan meninggalkan bejana itu.

Orang-orang pun berdesakan disekitar bejana. Maka beliau SAW

bersabda, 'Pelan-pelanlah'. Beliau meletakkan tangannya di dalam

bejana kemudian bersabda, 'Sempurnakan wudhu kalian'." Dia
berkata, "Sungguh aku melihat mata air keluar dari sela-sela jari
beliau.").

Dalam hadits Al Bara' disebutkan bahwa bertambahnya kadar

air disebabkan Nabi SAW menuangkan air wudhunya ke dalam

sumur. Abu Al Aswad meriwayatkan dari Urwah di kitdb Ad-Dala'il
Al Baihaqi, beliau SAW memerintahkan untuk dibawakan anak panah

dan diletakkan di tengah sumur, maka air memancar darinya. Upaya

memadukan perbedaan tentang sifat keluarnya air telah disebutkan

pada pembahasan tentang tanda-tanda kenabian. Dimana dikatakan

bahwa air keluar dari sela-sela jari beliau SAW terjadi berulang kali.
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ot--s l' t' i;:;"t| ,#,#r i *.'*i;ri,y'# trirs "y.t; ;:* :3*7 J.J* .4;1,u 6ri tlts ,j;-
.*:st iT- fu &br ,k ,;t ry/!;. u-rtiu;:y;

i: cY ,)H J; U,'A:t .i;tl'oL;j,e:* ;'r,; ,j Ae

.l-^;l eL;:rr;
4153. Dari Qatadah, aku berkata kepada Sa'id bin Al Musayyab,

"Sampai kepadaku bahwa Jabir bin Abdullah biasa berkat4 'Mereka
berjumlah 1400 orang'. Maka beliau berkata kepadaku, .Jabir

menceritakan kepadaku bahwa jumlah mereka 1500 orang yang
membaiat Nabi SAW pada peristiwa Hudaibi5ah'."

Dinukil juga oleh Abu Daud, "eurrah menceritakan kepadaku
dari Qatadah." Lalu dinukil Muhammad bin Baqrsyar, ..Abu Daud
menceritakan kepada kami, Syu'bah mgnseritakan kepada kami.,,

J;, $iC :lv rn];hr lrl' 1" " rc'+ ,:k JG

if g; 
,r.,yr Jif ?"if :*i)ti; *, yht J:" lti ;.ti .;73t oL-?'fu:r\ i;rt ry.i * "{, 

:y gf,,

:y *f, ui r:ra ry ug'et' :';;\r
4154. Affi berkata: Aku mendengar Jabir bin Abdullatr RA

berkata, "Rasulullah sAw bersabda kepada kami pada peristiwa
Hudaibiyah, 'Kalian sebaik-baik penghuni bumi'. Kami berjumlah
1400 orang. Sekiranya aku dapat melihat hari ini niscaya akan aku
perlihatkan kepada kalian te,lnpat pohon,"

Dinukil juga oleh Al A'masy, "Salim mende,ngar Jabir; 1400
orang."
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Ji y'i,tti;J,;( ok tli:Lhr *,,, jri o_ri, i' ,^:; *
. uodt'"*'{--t uk'),!\ ux',

^;i $:t;;:rr; ,! e".t; ,rk';.:*J U.t;

4155. Dari Abdullatr bin Abi Aufa *, *OU*un jumlah peserta

(baiat di bawah) pohon adalah 1300 orang, sedangkan Aslam adalatr

seperdelapan jumlah kaum Muhaj irin."

Dinukil juga oleh Muhammad bin Basysyar; Abu Daud

menceritakan kepada kami, Syu'bah menceritakan kepada kami.

Keterangan lladits:

isr-i t;j rik, sjts i Av (Dinukit juga oteh Abu Daud, dia

berknta: Qurrah menceritaknn kepada kami dari Qatadah). Abu Daud

yang dimaksud adalah Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi. Qurrah
adalah Ibnu Khalid. Jalur ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Al Ismaili dari Amr bin Ali A1 Fallas, dari Abu Daud Ath-Thayalisi,

dengan sanad seperti di atas hingga Qatadah, dia berkata, iV'iL
sittj-tlt * rt t:ig € #t (Alat bertanya kepada Sa'id bin Al

Musayyab, 'Berapa jumlah nereka pada baiat Ridhwan? ). Dia
menyebutkan hadits dan di dalamnya dikatakan, C:b'S ,?s'rl;'i p\t
fi,, \ei rJ tj'e '# @ro keliru, semoga Allah merahmatinya, dia

menceritalran kqadalru bahwa jumlah mereka 1500 orang).

f':\r trt*';-:1 ,z;:tJtt?iPt yb, ,tb !,J;)6 J'6

(Rasulullah SAW bersabda kepada kami pada peristiwa Hudaibiyah,
"Kalian sebaik-baik penghuni bumi"). Hal ini sangat tegas

menyatakan keutamaan mereka yang turut dalam baiat di bawah

pohon. Karena saat itu terdapat kaum muslimin baik di Makkah,

Madinah, maupun selainnya. Dalam riwayat Imam Ahmad dengan
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sanad yang hasan dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkat4 oLii tJ
,ir-i arri 'J;,;.i'g CJi ,[* rjri tsiti3i | :{i }t n' ,}b A, S'6 agt^tu,.,
'61-l tj &* iO i'it 3rU f '^!$ 41*>$ tzisli lxett*a berada di

Hudaibiyah, Nabi SAW bersabda, 'Jangan kalian menyalakan api di
malam hari'. Namun, setelah itu beliau bersabda, 'Nyalakanlah api

dan lalatknn apa yang kalian kehendaki. Sesungguhnya tak ada laum

sesudah lralian yang menyamai sha' dan mud kalian '.). Dalam riwayat

Imam Muslim dari Jabir, dari Nabi SAW disebutkan, ',; ttil )LA-'t
z;-t;$ t)U.g (Tidak akan masuk neraka orang yang turut dalam

perang Badar dan perjanjian Hubaibiyah). Imam Muslim

meriwayatkan dari hadits Ummu Mubasysyir bahwa dia mendengar

Nabi SAW bersabda, ayaJ)t,+r;-ei',t1;6ii1$t JrU-1 (Tidak akan

masuk neraka seorang yang turut dalam baiat di bawah pohon [Baiat
RidhwanJ).

Hadits ini dijadikan pegangan sebagian kelompok syi'ah untuk

menunjukkan keutamaan Ali atas Utsman. Karena Ali masuk dalart
cakupan pembicaraan itu dan berbaiat di bawah pohon. Sementara

Utsman tidak berada di tempat, seperti yang dijelaskan pada

pembahasan keutamaan Utsman dari hadits Ibnu Umar. Namun, dalam

hadits Ibnu Umar tersebut dikatakan bahwa Nabi SAW berbaiat atas

nama Utsman sehingga sejajar dengan mereka dalam kebaikan itu.
Disamping itu, hadits ini tidak bermaksud mengutamakan sebagian

mereka atas sebagian yang lain.

Hadits ini juga dijadikan dalil untuk menunjukkan bahwa Nabi
Khidhir sudatr meninggal. Karena jika masih hidup, konsekuensinya

terjadi pengutamaan manusia biasa atas seorang nabi, dan hal ini
adalah batil. Maka hal ini menunjukkan bahwa Nabi Khidhir sudatr

meninggal. Kelompok yang mengatakan Nabi Khidhir masih hidup

memberi jawaban bahwa kemungkinan saat itu Khidhir hadir bersama

mereka dan Nabi SAW tidak ingin mengutamakan satu sama lain.

Atau dia tidak berada di atas bumi (baca; daratan) bahkan berada di
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lautan. Tapi jawaban kedua ini tidak bermutu. Ibnu At-Tin justru
menjadikan hadits itu sebagai dalil bahwa Khidhir bukanlah seorang
nabi. Argumen ini berdasarkan pendapat bahwa Khidhir masih hidup.
Maka menurutnya, Khidhir termasuk dalam cakupan mereka yang
diungguli oleh peserta baiat Ridhwan. Namun, pada pembahasan

tentang cerita para nabi telah kami kemukakan dalil-dalil yang
menunjukkan bahwa Khidhir adalah seorang nabi.

Sehubungan dengan ini, Ibnu At-Tin mengemukakan pandangan

yang terkesan ganjil. Dia mengklaim bahwa Ilyas bukanlah seorang
Nabi. Kesimpulan ini juga berdasarkan pendapat bahwa Ilyas masih
hidup. Namun, pendapat yang menyatakan Ilyas masih hidup sangat

lemah. Mengenai pernyataan Ilyas bukan nabi adalah pemyataan yang

batil. Dalam Al Qur'an disebutkan, 'd-r,:$t 1 oqt of:

(Sesungguhnya Ilyas termasuk para utusan). Bagaimana mungkin
seseorang dinyatakan sebagai rasul tapi bukan nabi?

,?. t .l t ' '
f -#t 'Fe:.i ii 'r_Jj (Sekiranya aku dapat melihat hari ini).

Maksudnya, aia tetatr buta di akhir hidupnya.

lyAi,t ai tlv'* il.6'* ,'#\t i6i.r5 (Dinukit juga oteh At

A'masy, dia mendengar Salim, dia mendengar Jabir; 1400 orang).
Maksudnya, tentang kalimat "1400 orang." Jalur ini dinukil Imam
Bukhari dalam pembahasan tentang minuman dan disebutkan hadits
dengan redaksi yang lebih lengkap. Lalu pada bagian akhir hadits
disebutkan perbedaan dari salim dan dari Jabir tentang jumlah mereka
yang berada di Hubaibiyah saat itu. Namun, dalam pembahasan

terdahulu saya telah sebutkan cara menggabungkannya.

Dikatakan, hanya saja Jabir tidak menggunakan redaksi, "r-r-Jli

-fr?t (seribu dan empat ratus [1400J) danmenggantinya dengan

redaksi, 
-\i:;*'€ri 

(Empat belas ratus [1400J), untuk

mengisyaratkan bahwa pasukan terbagi beberapa kelompok yang
be{umlah seratus orang, setiap kelompok berbeda dari yang lainnya.
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Pengelompokan ini mungkin didasarkan pada kabilah dan mungkin

juga pada sifat.

Ibnu Dihyah berkata, "Perbedaan dalam menyebutkan jumlah

mereka menunjukkan batrwa pemyataan itu hanya sebagai perkiraan."

Namun, pernyataan ini disanggah karena masih mungkin untuk

dilakukan penggabungan seperti yang telah disinggung.

Keenam, hadits Abdullah bin Abi Aufa yang diriwayatkan dari

Ubaidillah bin Mu'adz, da.'i, Syu'bah, dari Aff bin Murrah. Imam

Bukhari menyebutkan riwayat ini secara mu'allaq. Lalu Abu Nu'aim

menukil dalam kitab Al Mustakhraj Ala Muslim, dari jalur Al Hasan

bin Suffan, "Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan kepada kami",

seperti di atas. Muslim berkata, "Ubaidillah bin Mu'adz menceritakan

kepada kami...".

i\t ,ttAl 6SOO orang). Dalam riwayat Ali bin Qadim, dari

Syu'bah, dari Aru bin Murrah, yang dikutip Ibnu Mardawaih

disebutkan, "1400 orang", namun riwayat ini syadz.

'j-J;l'c. \? ) (Adapun Aslam). Yakni kabilah Aslam yang juga

sebagai kabilah Abdullah bin Abi Aufa.

'U7@r'$ lS"p"raehpan iumlah kaum Muhajirin). Saya tidak

mengetahui jumlah kaum Muhajirin yang turut dalam peristiwa itu
untuk mengetahui jumlatr suku Aslam. Hanya saja Al Waqidi

menyebutkan bahwa suku Aslam yang bersama Nabi SAW dalam

perang Hudaibiyah berjumlah 100 orang. Atas dasar ini, maka jumlah

kaum Muhajirin adalah 800 orang.

t\t:t tJ ri"s-; )t3. b:.'r:i,i Ljti.ti (Diriwayatkan juga oleh

Muhammad bin Basysyar, Abu Daud menceritakan kepada kami).

Muhammad bin Basysyar adalah Bundar. Sedangkan Abu Daud

adalah Ath-Thayalisi. Jalur ini dinukil dengan sanad yatg maushul

oleh A1 Ismaili dari Ibnu Abdil Karim, dari Bundar. Imam Muslim

meriwayatkan dari Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna dari Abu

Daud seperti itu.
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'f r=s',i4*\tLt!'., * ^ft;V'E*t;
a)v* XrL e:i's'J's\v J'1\t3r3ilt 'A;; :;vi)r *r;->i

t* rl,rir' 'ti; y
4156. Dari Ismail, dari Qais, bahwasanya dia mendengar Mirdas

Al Aslami berkata, dan dia termasuk peserta baiat di bawah pohon,
..Akan diwafatkan orang-orang Shalih yang pertama dan yang lebih

dahulu, lalu tinggal orang-orang rendah seperti kurma dan sya'ir yang

buruk, Allah tidak mengindahkan mereka sedikit pun'"

lt\t t:"Ut cr :\ts A".;- / )4Lltj;?ii|r'*
qr-4 o\3 (5 ,,r11*i V ivi:p'e g a'-4t ?G i-'i
,otlli'^t;'€ ,*l\ ,W???t;it Ls4t xa:l)t

4 qf S"fltt';c.')t,s.P\t i ei t,iA ry,h
.k e,,,tAt'r't ,.4Atr ,t3)r 'ea';

4157-4158. Dari Urwah, dari Marwan dan Al Miswar bin

Makhramah, keduanya berkata, 'T'{abi SAW keluar pada peristiwa

Hudaibiyah bersama 1000 lebih sahabatnya. Ketika berada di Dzul

Hulaifah, beliau mengalungi hewan kurban dan memberi tanda, lalu

ihram darinya." Aku tidak dapat menghitung berapa kali aku

mendengarnya dari Suffan, hingga aku mendengarnya berkata, "Aku

tidak hafal dari Az-Zuhi tentang pemberian cap dan pengalungan."

Aku tidak tahu, yakni tempat pemberian cap dan pengalungan, atau

hadits seluruhnya.

;Ar, ,st
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Lie:;; i t' * &;:U f:)''* eL JGyu-t e
:JtJ ^-eLi JL'rj;.-tx1;t:, *t y\, .ta it Jy,
'oi';:3 *\t -* tut Jyr;;i;,rt lvldthe *-ii:
'tf *,p ii Ar t 4'#t'#';3'f ,fitAu., ;'t',y-
'oi {j !t\t ,k yt ,Sir',;1i ,a;4t?tt l;G ,k rrv+

.$ N ?A'r1,iv G'i;'ri,;1r; L'; Ct t *
4159. Dari Mujahid, dia berkata: Abdurr*rman bin Abu Laila

menceritakan kepadaku dari Ka'ab bin Ujrah, bafuwa Rasulullah SAW

melihatnya dan kutunya berjatuhan di wajahnya. Beliau bersabda"

"Apaknh kutu itu menggaflggamu?" Dia menjawab, 'Ya!" Maka

Rasulullah memerintahkannya mencukur sementara dia berada di

Hudaibiyah. Beliau tidak menjelaskan kepada mereka bahwa mereka

akan tahallul dari ihram itu, sementara mereka sangat anfusias unfuk

masuk Makkah. Lalu Allah menurunkan fidyah (tebusan). Maka

Rasulullah memerintahkannya memberi makan safii faraq di antara

enam orang miskin, atau menyembelih seekor kambing, atau berpuasa

tiga hari."

Keteranean Hadits:

Ketujuh, hadits Mirdas Al Aslami yang diriwayatkan melalui

Ibratrim bin Musa, dari Isa, dari Ismail, dari Qais. Isa yang dimaksud

adalah Ibnu Yunus. Ismail adalah Ibnu Abu Khalid. Khalid adalatr

Ibnu Abu Hazim. Sedangkan Mirdas Al Aslami adalah Ibnu Ma1ik.

Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini.

Tidak ada seorang pun yang dikenal menukil riwayat darinya selain

Qais bin Abu Hazim. Hal ini ditegaskan Imam Bukhari, Abu Hatim,

Muslim, dan lainnYa.
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Ibnu As-Sakan berkata, "Para periwayat hadits mengklaim

bahwa Mirdas bin Urwah yang riwayatnya dinukil Ziyad bin Alaqah

adalah Al Aslami." Lalu dia berkata, "Adapun yang benar, keduanya

adalah orang yang berbeda." Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan

ini merupakan tanggapan terhadap Al Mizzi, sehubungan

perkataannya dalam biografi Mirdas Al Aslami, "Riwayatnya telah

dinukil Qais bin Abu Hazim dan Ziyad bin Alaqah." Dia (Ibnu As-

Sakan) menjelaskan pula bahwa garu Ziyad bin Alaqah adalah selain

Mirdas Al Aslami.

o;,tUr'&{#r -:6&i q,rsi J;i"&\t Lr:ty'q; (Dia

mendengar Mirdas AI Aslami berkata -dan dia termasuk peserta

baiat di bawah pohon-, "Orang-orang Shalih akan diambil

[diwafatkan]...").Demikian Imam Bukhari menukilnya di tempat ini
dari Mirdas tanpa menisbatkan pada Nabi SAW. Namun, dalam

pembahasan tentang kelembutan hati, dia menukilnya dari Bayan, dari

Qais secara marfu'. Adapun maksud penyebutarurya di tempat ini
adalah menjelaskan keberadaannya sebagai salah seorang peserta baiat

Ridhwan.

Kedelapan, hadits Al Miswar dan Marwan tentang kisah

perjanjian Hudaibiyah. Imam Bukhari menyebutnya sangat ringkas

dari riwayat Sufyan 
-yakni 

Ibnu Uyainah- dari Az-Zuhri. Dia
berkata, "Aku tidak dapat menghitung berapa kali mendengamya dari

Suffan, hingga aku mendengarnya berkata, 'Aku tidak hafal dari Az-
Ztrhi tentang pemberian cap dan pengalungan...'." Ini adalah

perkataan Ali bin Al Madini.

Hadits yang dimaksud akan disebutkan juga dalam bab ini dari

Llbaidillah bin Muhammad Al Ju'fi, dari Suffan bin Uyainatr, lebih
lengkap daripada riwayat Ali. Namun, dia berkat4 "Aku menghafal

sebagiannya, lalu ditegaskan oleh Ma'mar." Saya akan menyebutkan

hal-hal yang berkaitan dengan penjelasannya pada hadits ke-25 di bab

ini.
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Al Karmani mengemukakan pendapat yang cukup ganjil ketika

memahami perkataan Ali bin Al Madini, "Aku tidak dapat

menghitung berapa kali mendengar dari Suffan", yakni dia ragu

tentang jumlah yang dinukil darinya, apakah Suffan mengatakan

1500, atau 1400, atau 1300. Cukup untuk menyanggah pandangan ini

bahwa hadits Sufyan tidak bertentangan dalam menyebutkan jumlah

mereka, bahkan semua jalur periwayatannya sepakat menyatakan

bahwa Az-Ztfiiberkata dalam riwayatnya, !Yi;# &r':itf (Mereka

berjumlah ratusan orang). Demikian juga pernyataan semua

periwayat yang menukil dari Sufyan. Hanya saja terjadi perbedaan

pada hadits Jabir dan Al Bara' seperti yang telah dijelaskan'

Kesembilaa, hadits Ka'ab bin Ujrah yang dinukil dari Al Hasan

bin Khalaf Ishaq bin Yusuf, Abu Bisyr Warqa', dari Ibnu Abi Najih,

dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abi Laila. Al Hasan bin Khalaf

adalah Al Wasithi. Dia seorang periwayat yarlg tsiqaft (terpercaya)

dan termasuk guru Imam Bukhari. Imam Bukhari tidak mengutip

riwayatnya dari di kitab Ash-Shahih selain di tempat ini. Adapun Abu

Bisyr Al Warqa' adalah Ibnu Umar Al Yasykuri. Dia masyhur dengan

namanya. Ibnu Abi Najih adalah Abdullah, sedangkan nama Abu

Najih adalah Yasar. Hadits Ka'ab bin Ujrah ini disebutkan Imam

Bukhari melalui dua jalur dari Mujahid di akhir bab ini. Penjelasannya

telah dikemukakan pada pembahasan tentang haji.

'ai; ,:ont , fi t:- :',lw"t1Z'il:;r';L 4 ,gilt AA
,t':L'r.,'4rjrit7 0;*I." itittV *'t7t q\)
c/-1tr;qt i .:uL '.-; 6: ,iz,st'{t't'oit*tr 7'p
*wG; *'yi,r'* 4''{q;',ti 'Y u''

\'r'n :r 1At ;';" e'*; ,io i'*'&l i y,f
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ik * i iyr'it; -i *tr; |JG ilfr.pi
' 'z/ .t^/',., /
a-iLin r^<+' J*r elb 6& d).p 4L|W rrfur ; V;;
i-' ,*.U i;";'*,:-)6t,i'n''i yY,'W6 i,tq)
,:ali'd{K :'r^t'Ju ,t4 o'i1 ',*'*st ?i (" ,y; J* ?,'"/ ,;r-;iv rn1, rb= t;e r' svii l* (t u.,\' jt,*tt

.lr.c! ) .c ,.n * I.y U+U<"" ,* U-..pt

4l6O-4l6L Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata,

"Aku keluar bersama Umar bin Khaththab RA ke pasar. Seorang

wanita muda bertemu Umar dan berkata, 'Wahai Amirul mukminin,

suamiku meninggal dan meninggalkan anak-anak yang masih kecil,

demi Allah, mereka belum dapat memasak kaki kambing, dan mereka

tidak memiliki tanaman maupun hewan perah. Aku khawatir mereka

akan dimakan masa-masa paceklik. Aku adalah anak perempuan

Khufaf bin Ima' Al Ghifari. Bapakku turut serta dalam peristiwa

Hudaibiyah bersama Nabi SAW'. IJmar berdiri bersamanya dan tidak

meneruskan pe{alanan. Kemudian dia berkata, 'Selamat datang

pemilik nasab yang dekat'. Lalu Umar pergi menghampiri unta

muatan yang terikat di pelataran rumah dan membawa dua bejana

yang dipenuhi makanan di atasnya. Dibawa juga diantara keduanya

nafkah dan pakaian. Setelah itu Umar menyerahkan kekangnya

kepada wanita tadi dan berkata, 'Tuntunlah, sungguh tak akan habis

hingga Allah mendatangkan kebaikan pada kamu'. Seorang laki-laki

berkata, 'Wahai Amirul mukminin, engkau telah memberi terlalu

banyak kepadanya'. Umar berkata, 'Engkau kehilangan ibumu, demi

Allah, sungguh aku telah melihat bapak orang ini dan saudara laki-

lakinya, keduanya mengepung benteng dalam waktu sangat lama

hingga menaklukannya. Kemudian kami mendapatkan bagian

keduanya dalarn peristiwa itu'."
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Keteransan lladits:

Kesehelas, Kedua Belasz

"ipi?/';i'c.tAi (seorang wanita muda bertemu Umar). Saya

belum menemukan keterangan tentang namanya dan juga nama
suaminya, atau nama seorang diantara anak-anaknya. Tentunya
suaminya adalah seorang sahabat. Karena siapa yang memiliki anak

pada masa itu menunjukkan dia sempat bertemu Nabi SAW.
Kemudian anak perempuan sahabat ini sangat mungkin pemah

melihat beliau SAW. Maka secara zhahir suaminya juga seorang

satrabat.

Dalam riwayat Ma'an dari Malik yang dikutip Al Ismaili
disebutkan,:\.'*3j'aryr $1i lXami bertemu seorang wanita yang

berpegang larut pada lcainnya). Ad-Daruquthni menukil dari jalur
Sa'id bin Daud, dari Malik, d-{(i{ L,j)#i (Dia bergantung pada knin

Umar).

,:ty +'{f1 (Dia meninggalkan anak-anak yang masih kecil).

Dalam riwayat Sa'id bin Daud disebutkan, i:;J fk lilei lOta
meninggalkan dua anak laki-laki yang masih kecil). Kemudian ada
kemungkinan bersama kedua anak laki-laki ini terdapat seorang anak
perempuan atau lebih.

'a-i-li, 
115-:Uui (dia berkata, ,'Wahai Amirul Muloninin,,).

Ad-Daruquthni menambalrkan dari jalur Abdul Aziz bin Yahya dari
Malik, ',.,;1!.jt, 

tl €t ,r* U )ui lorang-orang yang bersamanya

berkata,' Tinggalkan Amirul muloninin' .).

Cri (Kaki kambing). Kura'adalah bagran yang terdapat di

bawah mata kaki kambing. Al Khaththabi berkata, "Maknanya,
mereka belum mampu mengerjakan kebutuhan diri mereka sendiri.
Namun, ada kemungkinan juga maksudnya adalatr mereka tidak
memiliki kura' untuk dimasak."
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L'* e qA (Mereka tidak memiliki hewan perah)' Maksudnya,

mereka tidak memiliki hewan yang diambil air susunya. Adapun

lafazh'tidak ada tananam', yakni tidak memiliki tumbuh-tumbuhan

yangdiambil hasilnya.

'iilr HSttJ b1'c.*4 (Aku khawatir mereka dimakan mosa-

masa pacekht). Maksudnya, kemarau..panjang yang menimbulkan

paceklik. Arti 'dimakan' adalah dibinasakan.

iU-\i:e *'rSli (Alat adalah anak perempuan Khufaf bin

Iimaa). Khufaf adalah seorang sahabat yang masyhur. Konon di4

bapaknya, dan kakeknya tergolong sahabat. Pemyataan ini

diriwayatkan Ibnu Abdil Ban. Dia berkata, "Mereka tinggal di

Ghaiqah dan seringkali datang ke Madinah. Khufaf yang disebutkan di

tempat ini memiliki hadits dalam Shahih Muslim dengan sanad yang

maushul.

Fj ^it.?ttr ,* 4ttq-tJi,,friV (Bapaktat turut datam

peristiwa Hudaibiyah bersama Rasulullah SAW). Al Waqidi

menyebutkan dari hadits Abu Ruhm Al Ghifari, dia berkata, 
'J:F il

'i:;1:o*\ q9t zbi'iiAt{ 6-tai ,til\u. Pt y nr ja 
urtr

fiurb::j u6J,ei e Ct o1:'aS # ,ie :.t t w'6t ,4 oit.4

(Ketilra Nabi SAW singgah di Abwa', beliau diberi hadiah oleh Ima'

bin Rahdhah Al Ghifari, berupa 100 ekor l<nmbing dan dua unta yang

memiliki air susu. semua ini dikirim melalui putranya bernama

Khufaf, Nabi menerima hadiahnya dan membagikan kambing di

antara sahabat-sahabatnya lalu memohonlran keberkahan) -

--i fr(Nasab yang detrat). Kemungkinan yang dimaksud

adalah dekatnya nasab Ghifar dari kaum Quraisy, karena mereka

bertemu pada Kinanah. Atau maksudnya wanita itu menisbatkan diri

kepada sosok yang terkenal.

-

572 - FATgUL BAARr



# f pnta muatan)- Yalad unta yang sangat kuat

punggungnya dan siap untuk keperluan apapun.

4stit (Tuntunlah ia). Dalam riwayat Sa'id bin Daud disebutkan,
t'S)r ti6 ,i>Tl (Dan tuntunlah unta ini).

-; hr'ey- ,F (Hingga Allah mendatangknn kebaikan kepada

kalian). Dalam riwayat Sa'id bin Daud disebutkan, 9':lutbt'&\ r?
(Hingga Allah mendatangkan rezeki kepada kalian).

,*;Jui lseorang lakiJaki berkata). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama laki-laki ini.

|!-11'4 (Engknu kehilangan ibumu).Ia adalah kalimat yang

diucapkan orang-orang Arab sebagai pengingkaran, bukan hakikatnya

yang dimaksud.

:f Ji .grt #l gungguh alat melihat bapak wanita ini).

Maksudnya adalatr Khufaf.

tJgb (Dan saudara laki-lakinya). Aku belum menemukan

keterangan tentang namanya. Adapun Khufaf memiliki dua putra; Al

Harits dan Makhlad. Namun, keduanya tergolong tabi'in. Maka telah

keliru mereka yang menafsikan saudara perempuan itu salah satu di

antara kedua nama ini. Karena konsekuensi kisah ini batrwa anak

tersebut adalah sahabat. Jika pemyataan Ibnu Abdil Barr akurat, yakni

Khufal bapaknya, dan kakeknya semua tergolong sahabat, maka

konsekeunsinya keempat orang itr.r masuk kategori sahabat dalam satu

rentetan. Maka mereka menyamai keluarga Ash-Shiddiq. Berbeda

dengan mereka yang mengatakan tak ada keluarga yang menjadi

sahabat dari empat generasi selain keluarga Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Saya telah mengumpulkan mereka yang mengalami hal seperti itu

-meski 
melalui jalur yang lemah- dan mencapai 10 keluarga.

Diantara mereka adalah Zud bin Harits, bapaknya, anaknya

(Usamah), dan anak daripada Usamah. Karena Al Waqidi
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menyebutkan Usamah menikah di masa Nabi SAW dan sempat

mendapatkan anak.

+ r:frv'i 6"auanya mengepung benteng). Saya tidak

mengetahui peperangan yang berlangung kejadian ini. Hanya saja

sangat mungkin ia adalah perang Khaibar. Karena kejadiannya

berlangung sesudah perang dan benteng-bentengnya dikepung'

'r-i:.Q:,if; t;*Ut'1?,MiSC yj"*';:;ti * *
n?r'*

31:. ti$f ; :\'r!*;'Su

4162. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya, dia berkata,
..Sungguh aku telah melihat pohon itu kemudian aku dijadikan lupa

sesudahnya dan tidak mengenalinya."

Mahmud berkata, "Kemudian aku dijadikan lupa sesudahnya."

|tfu" i* -'r?Lv:'iw' ,io *'; * i 9:v *
dJ :ti ,Si, et *?;,Ut y ,tiuti,,.rir r,' 6 :t
iG,xf.,:rT,-iAt; y4$ l(*')t q &')iP\t
F3 y\t&:t'J;''d6',n.ok fi di ,i-:'"ti
)r-i j st;.p:ir edr .r tL'; t5 i,Su ,;'*Ht',;J

| . )' ) '
,ur*. t *j y \t e y a\;-biL\,VJw .tAL

(Li'iL tfi ur:*1
4163. Dari Thariq bin Abdurrahman, dia berkata, "Aku

berangkat menunaikan haji, lalu aku melewati suatu kaum yang

574 - FATHUL BAARI



sedang shalat. Aku berkata, 'Apakah masjid ini?' Mereka menjawab,
'Ini adalatr pohon dimana Rasulullah SAW melakukan baiat
Ridhwan'. Aku datang kepada Sa'id dan mengabarkan kepadanya.

Sa'id berkata: Bapakku mengabarkan kepadaku, dia termasuk orang

yang ikut berbaiat kepada Rasulullah SAW di bawah pohon. Dia
berkata, "Ketika kami keluar pada tahun berikutrya, kami lupa pohon

itu dan kami tidak mampu mendapatkannya." Sa'id berkata,

'Sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad tidak mengetahuinya dan

kalian mengetahuinya? Sungguh kalian lebih mengetahui."

Gj ;j$t'd.1 e6'*, ok 'fi +;i * ,,i"iit u.
.c.+f

Ou

4164. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari bapaknya, bahwa dia
termasuk orang-orang yang berbaiat di bawah pohon, lalu kami
kembali kepadanya pada tahun berikutnya, maka disamarkan bagi
kami.

|6J'd^zi ?;.Ut .*:it,j *'rb'-Ti

.qr;:-rJ; J,;:Jt i6lt (Jt

:Jv Aru "*

.61$ Or-.t rlj g?i
4165. Dari Tharig, dia berkata: Disebutkan di sisi Sa'id bin Al

Musayyab tentang pohon, maka dia tertawa dan berkata: Bapakku
mengabarkan kepadaku, dan dia telah menyaksikannya...

Keteranean hadits:

Kedua Belas, hadits Sa'id bin Al Musayyab, dari bapakny4
tentang pohon. Imam Bukhari menukilnya melalui jalur Qatadah dari
jalurnya, dan dari jalur Thariq bin Abdurrahman, dari Sa'id melalui
tiga jalur sampai kepada Tharjq.
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i;r$t or?t6 (Sungglth aku telah melihat pohon). Maksudnya,

pohon tempat dilaksanakaruiya baiat Ridhwan. Dalam sebagian

naskah disebutkan, tb: ,..,f |j,S't-U;Jeit gattmud berkata,

'Kemudian aku dijadikan lupa).

4if '/;'rJ., e:;( "ni 6"*udian aku datang kepadanya

sesudahnya dan tidak mengenalinya). Riwayat Thariq menjelaskan

bahwa dia datang pada tahun berikutnya dan tidak mengenali pohon

itu.

Imam Bukhari mengutip hadits kedua di tempat ini dari jalur
Mahmud, dari LJbaidillah, dari Isra'il, dari Thariq bin Abdunahman,
dari Sa'id bin Al Musayyab. Mahmud yang dimaksud adalah Ibnu
Ghailan. Sedangkan Ubaidillah adalah Ibnu Musa, salah seorang guru

lmam Bukhari. Terkadang Imam Bukhari menukil riwayat dari
gurunya ini melaiui perantara seperti di tempat ini.

.,
o;^A- iA'.'jF €e 'cJtAt @tu berangkat haji dan melewati

suatu kou*' ,onf *rngerjakan shalat). Saya belum menemukan

keterangan tentang nama salah seorang diantara mereka. Al Ismaili
menambahkan dari Qais bin Ar-Rabi', dari Thariq,6y.,-2)t * e
(Di masjid pohon).

15t'o 
),J 

(Kami lupa kepadanya). Dalam riwayat Al Kasymihani

dan Al Mustamli disebutkan, Uq/f (Kami dijadikan lupa kepadanya).

Maksudnya, kami dijadikan lupa akan tempatnya, berdasarkan kalimat

selanjutnya , (iu,]y'* 6ami tidak mampu menemukannya).

"* jLS ga'id berknta). Yakni Ibnu Al Musayyab. Adapun

lafazh "Sesungguhnya sahabat-sahabat Muhammad SAW tidak
mengetahuinya dan kalian mengetahuinya? Sungguh knlian lebih
mengetahui", diucapkan oleh Sa'id dalam rangka pengingkaran.

Sedangkan kalimat "kalian lebih mengetahui" diucapkan dalam

konteks ejekan. Kemudian dalam riwayat Qais bin Ar-Rabi'
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disebutkan, "a:55 
c$r $$1 

"A1 
ls"rurggahnya perkataan orang-orang

sangat banyak [dalam hal iniJ).

|f.;it i.;jt VW'i, (Kami kembati kepadanya pada tahun

berihttnya). Dalam riwayat Affan dari Abu Awanah yang dikutip Al
Ismaili disebutkan, '#t; 

F;A ,*.t 
,iUrllti (Kami berangkat pada

berikutnya dalam keadaan menunaikan haji). Demikian disebutkan
secara mutlak. Padahal yang mereka ke{akan saat itu adalah umratr.
Akan tetapi digunakan dengan kata haji, karena dikatakan bahwa
Umrah adalah haji kecil.

t1)b'*ii (Disamarkan bagi kami). Maksudny4 kami dijadikan

tidak mengenalinya. Dalarn riwayat Affan disebutkan,4Cj E1b'€tb

(Tempatnya disamarkan bagi kami). Lalu ditambahkan, '4.U5'o$
'nsli'#lt $ {lit*idas bagi kamu maka knmu lebih mengetahui).

tlqJ oki *1 ,i:fri,j@'o,&;'a:;at #t i *'t'-f\
(Disebutkan di sisi Sa'id bin Al Musayyab tentang pohon maka dia
tertawa dan berkata, "Bapaklu mengabarkan kepadaku, dan dia telah
menyal<sikannya..."). Al Ismaili menambahkan dari jalur Abu Zrx'ah,
dari Qubaishah (guru Imam Buktrari dalam riwayat iru), f rh:6 #
6l,._.,;l'6rf--,Lit pi)r (Sesungguhnya mereka datang kepadanya pada

tahun berikutnya dan kami pun dijadikan lupa). Hilmah sehingga
pohon itu sengaja disamarkan bagi mereka telah saya jelaskan pada
bab "Baiat Untuk Perang" daam pembahasan tentang jihad, ketika
membicarakan hadits Ibnu Umar yang semakna dengannya.

Akan tetapi pengingkaran Sa'id bin Al Musayyab atas mereka
yang mengklaim mengetahuinya hanya berpatokan pada perkataarr
bapaknya, batrwa mereka tidak mengenalinya pada tahun berikutnya,
tidak menunjukkan pengetahuan tentang itu ditiadakan sama sekali.

Imam Bukhari telah menukil dari hadits Jabir yang sebelum ini, ii? "rl
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a:r+-tJr o(j'6t\'?lt *i (Sekiranya alat melihat hari ini, niscaya akan

alu perlihatkan tempat pohon tersebut kepada lalian). Hal ini
menunjukkan dirinya mengetahui persis tempat pohon yang dimaksud.

Jika diakhir usianya 
-setelah 

lama berlalu dari peristiwa- dan dia masih

mengenafi pohon itu, maka konsekuensinya dia mengeta]rui secara pasti

pohon itq karena secara zhahk saat dia mengucapkan perkataannya ini,
pohon tersebut sudah hilang baik karena kekeringan atau sebab-sebab

lairurya. Meski demikian, dia tetap mengetahui tempatrya dengan jelas.

Kemudian saya temukan dalam catatan Ibnu Sa'ad melalui sanad yang

shahih dari Nafi' bahwa Umar diberi kabar adanya suatu kaum yang

mendatangi pohon tersebut dan shalat disan4 maka Umar mengancam

merek4 kemudian memerintahkan menebangnya. Akhirya pohon

tersebut ditebang.

7*i q ;,93 i3i ,sri, l' l3'.t-',SCi7 / )f *
:J.--:'!*r{;;si t't,y;: iniit J:" Ut ,st{ :Js 1'At
.i"ri ,ti )r JL'k d;,ie:qo.i;e:v;rlL'k|fii

4166. Dari Affi bin Munah, dia berkata: Aku mendengar
Abdullah bin Abi Aufa, seorang peserta baiat di bawah pohon, dia
berkata, "Biasanya Nabi SAW apabila didatangi suatu kaum yang

membawa sedekah maka beliau mengucapkart, 'Ya Allah, berilah
berkah dan rahmat kepada mereka'. Maka beliau didatangi oleh

bapakku sambil membawa sedekahnya dan beliau mengucapkart,'Ya

Allah, berilah berkah dan rahmat kepada keluarga Abu Aufa'."

Keterangan Hadits:
Ketiga Belas, hadits Abdullah bin Abi Aufa tentang sabdanya,

"Ya Allah, berilah berkah dan rahmat kepada keluarga Abu Aufa'."
Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang zakat.

Imam Bukhari menyebutkarulya di tempat ini karena adanya kalimat,
"Seorang peserta baiat di bawah pohon."
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.7. c .)vtc

LJ 1' f ofq d$0- ;;r ii bk A ,16 f i.

4167. Dari Abbad bin Tamim, dia berkata, "Ketika peristiwa
Harah --dimana orang-orang berbaiat kepada Abdullah bin
Hanzhalah- maka Ibnu Zaid berkata, 'Atas dasar apa Ibnu Hanzhalah
membaiat manusia?' Dikatakan kepadanya, 'IJntuk mati'. Dia berkata,
'Aku tidak akan membaiat seorang pun untuk itu setelah Rasulullah
sAw'. Dia menyaksikan peristiwa Hudaibiyah bersama beliau sAw."

Keterangan Hadits:

Keempot Belas, hadits rbnt zaid yang diriwayatkan dari Ismaii,
dari saudaranya, dari Sulaiman, dari Amr bin yahya, dari Abbad bin
Tamim. Ismail adalah Ibnu uwais. Saudaranya adalah Abu Bakar bin
Abdul Humaid. Sulaiman adalah Ibnu Bilal. Amr bin yatrya adalah Al
Mazini, sedangkan Abbad bin Tamim adalah lbnu Abi Zaid bn
Ashim Al Mazini. Semuanya berasal dari Madinah.

irj,,il i;"o* 6) 6etrtra peristiwa Harrah). yaitu peristiwa

dimana penduduk Madinah melepaskan baiat dari yazid bin
Muawiyah dan membaiat Abdullah bin Hanzhalatr, yakni Ibnu Abi
AmirAl Anshari.

!)U) Sui lmnu Zaid berkata). Diaadalah Abdullah binZud,
bin Ashim, pamannya Abbad bin Tamim.

zluV;.t (Ibnu Hanz:harah). Dia adalah Abdulratr bin Hanzhalah.

Hal ini dinyatakan dengan tegas oleh Al Ismaili dalam riwayatnya.
Adapun kalimat, "Membaiat orang-orang,', yakni unfuk taat
kepadanya dan melepaskan baiat dari yazid bin Muawiyatr. Al
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Karmani membalikkan keterangan dengan mengklaim bahwa Ibnu

Hanzhalah membaiat manusia untuk taat kepada Yazid. Namun,

pendapat ini tidak benar.

.t .", \
cur 4-r, drr k )tr Jyt 't ; t:.t-i uf: * Srif 1 @ku tidak

membaiat seorang pun untuk itu sesudah Rasulullah SAVCI.Di sini

terdapat isyarat bahwa dia membaiat Nabi SAW untuk mati.

Penjelasan mengenai hal itu telah dipaparkan secara tuntas pada bab
..Baiat untuk Perang" dalam pembahasan tentang jihad. Pada

pembahasan itu, saya menyebutkan kerancuan perkataan Al Karmani

dalam menjelaskan perkataan Ibnu Hanzhalah.

Pada riwayat Al Ismaili terdapat tambahan, ?7';-3 i.!' *'ei

i;-iJt (Abdultah bin Zaid terbunuh pada peristiwa Harraft). Adapun

sebab terjadinya baiat di bawah pohon adalah apa yang disebutkan

Ibnu Ishaq. Dia berkata; Abdullah bin Abi Bakar bin Hazm

menceritakan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah mendapat berita

batrwa Utsman dibunuh, maka beliau bersabda, "Jikn merekn

membunuhnya mafta sungguh kita akan menyerang mereka-" Beliau

pun memanggil orang-orang untuk berbaiat dan mereka membaiatnya

untuk perang dan tidak melarikan diri. Kemudian sampai kepada

mereka 
-setelatr 

itu- bahwa berita tersebut tidak benar dan Utsman

pun kembali dalam keadaan selamat.

Abu Al Aswad menyebutkan dari Urwah tentang sebab

peristiwa itu secara panjang lebar. Dia berkata; Sesungguhnya Nabi

sAw ketika singgatr di Hudaibiyatr, beliau ingin mengirim seorang

laki-laki kepada kaum Quraisy untuk memberitahu bahwa

kedatangannya adalah untuk melaksanakan umrah. Beliau SAW

memanggil Umar untuk diutus. Umar berkata, "Demi Allah aku tidak

merasa aman dari gangguan mereka." Maka Nabi SAW memanggil

Utsman dan mengutusnya seraya memerintalrkan agzr memberi kabar

gembira kepada kaum mukminin yang lemah akan kemenangan yang

dekat, dan Allah akan meneguhkan agama-Nya. Utsman berangkat

dan mendapati kaum Quraisy sedang singgah di Baldah. Mereka
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sepakat mencegah Nabi SAW untuk masuk ke Makkah. Lalu Utsman
diberi jaminan keamanan oleh Aban bin Sa'id bin Al Ash" Dia juga
berkata; Kaum Quraisy mengutus Budail bin Warqa' dan Suhail bin
AmrkepadaNabi SAIM.

Ialu dia menyebutkan kisah secara panjang lebar yang telatr
dipaparkan pada pembahasan tentang sprat-syarat. Dia berkata:
Orang-orang pun merasa aman satu sama lain dan mereka menunggu
perdamaian. Tiba-tiba seorang laki-laki dari satu kelompok melempari
laki-laki pada kelompok lain. Maka terjadilah peperangan dan mereka
sahng memanah dan melempar batu. Setiap kelompok mengumpulkan
anggotanya dan Nabi SAW mengajak para sahabat melakukan baiat.
Kaum muslimin datang ke,padanya sementara beliau SAW singgatr di
bawatr suatu pohon yang digunakannya bertduh. Mereka berbaiat
kepadanya untuk tidak lari dari medan perang. Allah menaruh rasa
takut di dalam hati orang-orang kafir hingga mereka tunduk
mengadakan perj anj ian damai.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Y,rtab Ad-Dala'il dat', riwayat
mursal Asy-Sya'bi, dia berkata, , :ia ,Lr & rJt Jf ,.#t U J3i at,

,Jsjli )? fi -r:;,3t *t F Jlu"tir rbs 6 pi i*oor pertama

yang sampai kepada Nabi MW ketila beliau memanggil untuk baiat
di bawah pohon adalah Abu Sinan Al Azdi). Imam Muslim
meriwayatkan dari hadits Salarnatr bin Al Akwa', dia berkata, bi'-J
ulJr J"t|'liilir a;$ dltJ:5 -{r * n' & lt S?; (Kemudian

seseungguhnya Rasulullah SAW memangil untuk melalaukn baiat,
lalu berbaiatlah orang pertama kepada beliau). Lalu disebutkan
hadits, dan dia berkata, "Ke,mudian kaum mengirim utusan
kepada kami untuk me,ngatakan perjanjian damai hingga sebagian
kami berjalan kepada sebagian )rang lain." Dia berkata, "r{ku
berbaring dibawatr pohon dan empat ormg dari kaum musyrikin
mendatangiku, lalu mencela Rasulullah SAW. Aku berpaling dari
mereka ke pohon yang lain. Ketika mereka dalam keadaan demikian,
tiba-tiba ada yang berseru dari bawatr le,mbab 'Wahai keluarga
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Muhajirin,. Aku menghunus pedangku kemudian menghampiri

keempat orang itu disaat mereka sedang tidur. Aku mengambil senjata

mereka lalu datang membawa mereka. Lalu pamanku datang

membawa seseorang bernama Mikraz di antara beberapa kaum

musyrikin. Rasulullah bersabda, 'Biarkan mereka dan bagi mereka

awal perbuatan dosa'. Beliau SAW pun memaafkan mereka.

Kemudian Allah menurunkan firman-Nya , 'P'&"r,,r-l 
'ig ,tlt $i

gi*lbt -'x.';rz<i FrW'efit (Dan Diatah vang menahan

tangan mereka dari [membinasakanJ kamu dan [menahanJ tangan

kamu dari [membinasakanJ mereka di tengah kota Mak]ah sesudah

Allah memenangkan knmu atas mereka). Muslim meriwayatkan juga

dari hadits Anas bahwa sekelompok laki-laki penduduk Makkah turun

kepada Nabi sAW sebelum Tan'im untuk memeranginya, lalu beliau

memaafkan mereka, kemudian Allah menurunkan ayat tersebut.

i'#t 7*i q t's) J: e* f?tt;-^J- i or;1:JG

'*1t rl? i *t:i, *i y\t .u dte ;; k |JG

^*olbu"rt o,t*,
4168. Iyas bin Salamah bin Al ;;' berkatu O"r.*

menceritakan kepadaku, dia adalah salah seorang peserta baiat di

bawatr pohon. Dia berkata, "Kami biasa shalat Jum'at bersama Nabi

sAw, kemudian kembali dan tidak ada bayangan tembok untuk kami

gunakan sebagai tempat bernaung."

4169. Dari Yazid bin Abu Ubaid, dia berkata: Aku berkata

kepada Salamah bin Al Alotrr'a" "IJntuk apakah kalian membaiat

&;t;. ie'of ;z :7f'\t i'^ia.ii :Jv * oi i ri'r
.:'/t P,Jv t*3';t t; & Yh' & :t J;t
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Rasulullah SAW pada peristiwa Hudaibiyah?" Dia berkata, "IJntuk
mati."

?̂*:n-, flG 3.ir;r4,iu yri *,=i)r /:fli fi ir.t;.jFif h' ,k dt'+,u;*,ii["ci:L
.;:,;J. \i1L1t 6 6rst 1!:L *i ;t V :Jw ;}At |-*

4l7|.Dari Ala' bin Al **"rr.O, dari bapaknya, dia berkata,
"Aku bertemu Al Bara' bin Azib RA, aku berkata, 'Berbahagialah
engkau, engkau telah menemani Nabi SAW, dan berbaiat kepada
beliau di bawah pohon'. Dia berkata, 'Wahai putra saudaraku, engkau
tidak tahu apa yang telah kami adakan sesudahnya'."

* \t * 4t et'^ft ;;i )#t',; ar 
"ri t4 dj *

.;*Ar**1
4171. Dari Abu Qilabah, sesungguhnya Tsabit bin Adh-

Dhahhak mengabarkan kepadanya, sesungguhnya dia membaiat Nabi
SAW di bawahpohon.

Keterangan Hadits:

Kelima Belas, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang waktu
shalat Jum'at. Imam Bukhari menyebutkannya karena lafazh, ,,Dia

termasuk peserta (peristiwa baiat di bawah) pohon."

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari yatrya bin ya,la AI
Muharibi, dari bapaknya, dari Iyas bin Salamah bin Al Akwa,, dari
bapaknya. Yahya bin Ya'la Al Muharibi adalah seorang yang berasal
dari Kufah dan tergolong guru senior Imam Bukhari. Dia meninggal
pada tahun 210 H. Bapaknya adalatr Ya'la bin Al Harits Al Muharibi,
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seorang yang tsiqaft (terpercaya) juga. Dia wafat tahun 168 H.

Keduanya tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari kecuali

hadits ini.

d=, J-EI.J lf! oriao2jJ ei;-At gemuaran kami kembali dan

tidak'a'da'boyongpn tembok untuk kami gunakan bernaung). Hal ini
dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa shalat Jum'at

boleh dilalcukan sebelum matahari tergelincir. Sebab bila matahari

tergelincir maka tentunya bayangan itu akan nampak. Tapi argumen

ini ditanggapi bahwa penafian hanya berkaitan dengan bayangan yang

mungkin dijadikan sebagai tempat bernaung, bukan penafian

bayangan secara mutlak. Adapun bayangan yang bisa digunakan

bernaung tidak mungkin ada melainkan setelah matahari benar-benar

condong ke arah terbenam (barat) disertai perbedaan pada musim

dingin dan musim panas. Masalah ini telah dijelaskan pada

pemmbatrasan tentang Jum' at.

Keenam Belas, hadits Salamah bin Al Akwa' yang dinukil dari

Qutaibah bin Sa'id, dari Hatim, dariYazid bin Abi Ubaid. Hatim yang

dimaksud adalah Ibnu Ismail.

?4t ojl lUntuk mati). Hal ini telah dijelaskan pada "Baiat

Untuk Perang" pada pembahasan tentang jihad. Saya telah sebutkan

cara menggabungkan hadits ini dengan perkataan Jabir kepada

mereka, "Kami membaiatnya untuk mati." Demikian juga dikutip
Imam Muslim dari hadits Ma'qil bin Yasar, seperti hadits Jabir.

Kesimpulannya; maksud mereka yang mengatakan 'berbaiat untuk

mati' adalah konsekuensinya. Karena orang yang berbaiat untuk tidak

akan lari dari peperangan berarti harus tetap bertahan. Sementara

orang yang bertahan mungkin menang atau ditawan. Kemudian orang

yang ditawan mungkin selamat dan mungkin juga dibunuh. Oleh

karena kematian sangat rawan dalam kondisi seperti itu, maka

periwayat mengungkap dengan kata 'mati'. Ringkasnya, salah seorang

mereka mengungkapkan gambaran baiat dan satunya lagr

mengungkapkan konsekuensi. Sementara At-Tirmidzi mengkompromi
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kan dengan mengatakan bahwa sebagian berbaiat untuk mati dan
sebagian lagi berbaiat untuk tidak lari dari peperangan.

Ketujuh Belas, hadits Al Bara' bin Azib RA yang diriwayatkan
dari Ahmad bin Isykab, dari Muhammad bin Fudhail, dari Al Ala' bin
Al Musayyab, dari bapaknya.

,.3t y.:fi, ;1e (Dari Al Ala' bin Al Musayyab). Dia adalatr

Ibnu Rafi' Al Kufi. Dia dan bapaknya tergolong tsiqah (terpercaya).

Riwayatnya dalam Shahih Bukhari hanya terdapat di ternpat ini dan

satu lagi dalam pembatrasan tentang doa-doa. Sementara bapaknya
memiliki satu hadits lain dalam pembahasan tentang adab dari riwayat
Manshur bin Al Mu'tamir.

": "'' 'u Co ,!t C*,:e ,U j.* (Berbahagialah engkau,gt-,: d .1, 4l

engkau t"tol, menemani Nabi SA1I/). Tabi'i merasa iri atas

keutamaannya karena telah menemani Rasulullah SAW, dan hal ini
memang patut membuat seseorang iri. Akan tetapi sahabat justru
menempuh jalur tawadhu' (rendah hati) dalam jawabannya. Kata
'thuubaa' pada dasarnya adalah pohon yang terdapat di surga.

Penafsirannya telah disebutkan ketika membahas sifat surga dalam
pembahasan tentang awal mula penciptaan. Lalu kata ini digunakan
dengan maksud; kebaikan, surga, atau impian terindah. Pendapat lain
mengatakan, 'ola berasal dari kata ath-Thayyib (bagus), yakni telah
bagus kehidupan kamu."

qt i) g- i,lui (Dia berkata, "Wahai putra saudaralat"). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutk^, l1 tl U (Wahai putra saudara).

Ini adalah kebiasaan orang-orang Arab dalam percakapan.

Maksudnya, adalah persaudaraan dalam Islam.

i:r-ii. (i3it u, q)fr I'gli1(Sesungguhnya engkau tidak tahu apa

yang telah kami adakan sesudahnya). Dia mengisyaratkan peperangan

dan hal lain yang terjadi pada mereka. Maka dia khawatir akan
keburukan hal-hal itu.
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Kedelapan Belas, hadits Tsabit bin Adh-Dhahhak, dari Ishaq,

dari Yahya bin Shalih, dari Muawiyah, dari Ytlrya dari Abu Qilabah.
Ishaq yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Yahya bin Shalih adalah

Al Wahazhi (salah seorang guru Imam Bukhari). Terkadang Imam

Bukhari menukil riwayat darinya melalui perantara seperti tercantum

di tempat ini. Muawiyatr adalah Ibnu Sallam. Sedangkan Yahya

adalah Ibnu Abi Katsir. Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan,

"Dari Zndbin Salam" sebagai ganti 'Yahya bin Abi Katsir." Abu Ali
Al Jiyani berkata, "Tidak ada riwayat lain yang mendukungnya dalam

hal itu." Sementara dalam riwayat An-Nasafi dari lnam Bukhari sama

seperti dikatakan jumhur ulama. Demikian juga dalam riwayat Imam

Muslim dan Abu Daud melalui jalur Muawiyah bin Sallam dari

Yahya.

a.sJlit |Js Fi yht ,P ,;t'd6.6 gesungguhnya dia

berbaiat kepada Nabi SAW di bawah pohon). Demikian dia nukil
secara ringkas dan hanya menyebut bagran yang dibutuhkan. Lanjutan

hadits dikutip Imam Muslim dari Yahya bin Yahy4 dari Muawiyah,

melalui sanad seperti di atas, disertai tambahan, nr j; ! Si,'j'ol:

iLi r,? ;i ;.is ru)r * *r,#-,;b ;.i; V,i,6'a,ai y
(Sesungguhnya Rasulullah saw bersabda,'Barangsiapa bersumpah

dengan agama selain Islam maka ia seperti yang diucapkannya). Hal
ini akan diterangkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzat

.q;-Jt,Jv (utLi'ue.itiy ^*?nr lIy i it,*
?bil,:'wii''t$lhr s;G eui 6 Ai V :l:)t:"f iti
r.r+,i::,; n5lit U"- i;:, Jt3 <j$1r Vl rt-lrt c'b
'rJt (i 6 $l) il :Juilj L'f i'c.Lrt ; ,1;6 * 4K

.rra.dk * <6;,r+^>il:, .nt
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4172. Dari Qatadah, dari Anas bin Malik RA, 'Sesungguhnya

Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyatal dia
berkata, "Hudaibiyah". Para satrabatnya berkata, 'Sungguh indah dan

menyenangkan, lalu apa untuk kami?' Maka Allah menurunkan,
'Untuk memasukkan orang-orang mulonin laki-laki dan perempuan ke

dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai'."
Syu'bah berkata, "Aku datang ke Kufah dan menceritakan hadits ini
semuanya dari Qatadah, kemudian aku kembali dan menceritakan

kepadanya, maka dia berkata; ketahuilah, sesungguhnya kalimat
'sesungguhnya Kami memberil<an kepadamu kemenangan' berasal

dari Anas, sedangkan kalimat 'sungguh indah dan menyenangkan'

berasal dari Ikrimah."

Keteransan Hadits:

Kesembilan Belas, hadits Anas RA tentang firman Allah,
"Sesungguhnya Kami memberikan kepadamu kemenangan ...".

a ,itL)t;J,6 (q 6J ui sri,,) ^:i,fuCj*t i iifi (Darr

Anas bin Malik 'sesungguhnya kami memberikan kepadamu

kemenganan yang nyata', dia berkata, 'Hudaibiyah'). Hal ini akan

dijelaskan pada tafsir Surah Al Fath. Di tempat ini terdapat penjelasan

bahwa sebagian hadits berasal dari Qatadah, dari Anas, dan sebagian

lagi berasal dari Ikrimah. Al Ismaili menyebutkannya dari jalur Hajjaj
bin Muhammad dari Syu'batr. L^alu dikumpulkan dalam hadits antara

Anas dan Ikrimah kemudian dituturkan dalam satu penyampaian.

Masalah ini saya telatr jelaskan pada Y.rtab Al Mudraj.

;\,ioi-$,V qtki _ *'*\tl,)i;Wp
&\r * At J;_, qre,s:r6 ,l rJt t;. ,Ut',*:kfi

 r\/
qE.lr -b iht J;,
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4173. Dari Majza'ah bin Amir Al Aslami, dari bapaknya

--dia termasuk orang yang menyaksikan peristiwa (baiat) di bawah

pohon- dia berkata, "Sesungguhnya aku menyalakan api di bawah
periuk untuk memasak daging keledai, tiba-tiba penyeru Rasulullah

berseru, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang kalian makan

daging keledai'."

u'r( ; inf a' i'At 7*i, e,y, * ;iX *,
i;t-,, ^:s)'*x ;;'t; ri1 okj *', F.:t ottj

4174. Ou; tutuiru'ut, dari ,.or*, laki-laki dari kalangan

mereka yang turut dalam baiat di bawah pohon, namanya Llhban bin
Aus, dan dia mengeluhkan lututnya, dan jika sujud dia meletakkan

bantal di bawah lututnya.

ott ;;At,4t;bi q os,l,:.S' i :; e #-i * *
\ca:: .;;r" e-y6'i.ttbb *r&\t * itJ;,

.^;:, "*

4175. Dari Busyair bin Yasar, dari Suwaid bin An-Nu'man, dan

dia termasuk orang yang ikut dalam baiat di bawah pohon, dia
berkatq "Biasanya Rasulullah dan satrabatnya dibawakan sawiq,lalu
mereka menjilatnya."

Riwayat ini dinukil juga oleh Mu'adz dari Syu'bah.

Ott') 'd, ?nt ,g,
t.'.ctc1. -r.1.1
fi JA ojrr;)

t;3 i bG L;:L :Jv ei; €j ** V
7cbi,1 &i lt \, * Ut 7cbi,1
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.,fI u';ix os'ri,yb7:iri1 rju {i}r
4176. Dari SVo Urlr, U*'OO,, ;** dia berkatq ";

bertanya kepada A'idz bin Amr RA, dan dia termasuk sahabat Nabi
SAW yang turut dalam baiat di bawah pohon, "Apakah witir
dibatalkan?" Dia berkata, "Jika engkau melaksanakan Witir pada

awalnya maka jangan Witir pada akhirnya."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh, hadits Majza'atr bin Zahir Al Aslami dari
bapaknya tentang larangan makan dagrng keledai jinak. Abu Amir
yang disebut dalam sanad hadits ini adalah Abdullah bin Malik bin
Amr Al Aqdi. Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan, "[Jtsman bin
Arrlr" sebagai ganti "Abu Amir."

Dalam kitab-kitab sumber tercantum Isra'il sebagai periwayat
daiMajza'ah, dan hal ini menjadi suatu keharusan. Namun, sebagian

pensyarah Shahih Bukhari, mengatakan bahwa pada sebagai naskatr

tidak dicantumkan. Saya (Ibnu Hajar) katakan, saya tidak yakin akan

kebenaran naskah tersebut, bahkan jika ada naskatr yang tidak
mencantumkannya, maka sepatutnya naskatr tersebut tidak dijadikan
pegangan.

i?*t (Dari Majza'ah). AbttAli Al Jiyani berkata,'?ara ahli

hadits biasa mengucapkannya 'majzah' dan terkadang 'mijzah'.
Bapaknya bemama Ibnu Al Aswad bin Al Hajjaj. Riwayatnya tidak
disebutkan dalam Shahih Bukhari kecuali hadits ini.

4t (Dari bapalorya). Demikian disebutkan oleh semuanya.

Dalam riwayat Al Ashili dari Abu Zaid Al Marwazi disebutkan

dengan lafazh 'dari Anas' sebagai ganti lafazh 'dari bapaknya', tetapi

ini adalah kesalahan penulisan sebagaimana disitir Abu Ali AI Jiyani.

riiJl l4 )iit'cj.j trl 4 gesungguhnya atarmenyatalan

api di bawah periuk [untuk memasakJ dagi,ng keledai). Maksudnya,
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pada perang Khaibar seperti akan disebutkan sesudatrnya- Ad-Dawudi

menyanggah keterangan di tempat ini. Dia berkata, 'TIal ini keliru,

sebab larangan makan daging keledai jinak tidak terjadi di

Hudaibiyah, akan tetapi di Khaibar." Padahal tak ada dal'm redaksi

hadits yang menyebut peristiwa Hudaibiyah. Hanya saja Imam

Bukhari menyebut hadits ini dalam pembahasan perang Hudaibiyah

karena adanya kalimat, "Dia termasuk orang yang turut (berbaiat di

bawah) pohon." Imam Bukhari tidak menyinggung tempat seruan itu

dikumandangkan. Apalagi mayoritas mereka yang membaiat di bawah

pohon turut bersama Nabi SAW dalam perang Khaibar saat kernbali

dari Hudaibiyah.

Kedua Puluh Satu,

,ii* *t (Dari Maiza'cft). Maksudnya berdasarkan sanad yatg

disebutkan sebelumnya. Majza'ah tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini dan yang sebelumnya'

a ro | " 
c'e J-:';i (Dari seorang taki-laki dari l<nlangan mereka).

Yakni dari bani Aslam. A1 Karmani berkata, "Maksudnya dari

kalangan sahabat", tapi pandangan pertama lebih tepat'

u"'rt',i.lt+f iLLt lNamanya adalah Uhban bin Aus). Dia tidak

,r"*iiiti riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Imam

Bukhari menyebutkanya juga dalam kitabnya At-Tarikh serq/il

berkata, .'Dia tergolong sahabat. Dia singgah di Kufhh, dan biasa

dipanggil wuhban." Kemudian dia menukil dari jalur unais bin Amr

dari Uhban bin Aus bahwa dia berada di antara kambing-kambinpf'a,

lalu diajak berbicara oleh serigala.

isr;, ^-53'*i J;q'# t\ o'&i Qika suiud dia meletaktn

bantal di bawah lututnya). Orang yang dimaksud adalah Uhban.

Barangkali dia sudah tua sehingga sulit menekankan lututnya ke

lantai. Oleh karena itu, dia meletakkan bantal di bawatr lututnya untuk

memudahkan, karena mungkin lantainya sangat keras sehingga bisa

membahayakan lututnYa.
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Kedua Puluh Duarhadits Suwaid bin An-Nu'man tentang para

sahabat Nabi SAW yang diberi sawiq lalu mereka menjilatnya.

i;r't /-frti (Mereka diberi sawiq maka merelea menjilatnya).

Ini adalah penggalan hadits yang telah disebutkan pada pembahasan

tentang bersuci dan jihad. Penjelasannya secara lengkap akan
disebutkan pada pembahasan perang Khaibar.

L.ot o, l..t t,,ry f ,A A.ti (Diriwayatkan juga oleh Mu'adz dari Syu'bah).

Yakni melalui sanad yang disebutkan sebelumnya. Riwayat Mu'adz
ini dinukil dengan sanad yatgmaushul oleh Al Ismaili dari Yahya bin
Muhammad, dari Ubaidillatr bin Mu'adz, dari bapaknya, secara

ringkas. Lalu ditambahkan, "Hal itu terjadi saat mereka kembali dari
Khaibar."

Kedua Puluh Tiga, hadits A'idz bin Amr yang dinukil dari
Muhammad bin Hatim bin Bazi', dari Syadzan, dari Syu'bah, dari
Abu Jamrah. Syadzan yang dimaksud adalah Al Aswad bin Amir.

i, i . .'0';, 
*:rt * (Dari Abu Jamrah). Dia adalah Nashr bin Imran

Adh-Dhab'i. Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Kasymihani disebutkan
dengan lafazh"Jamzah", tetapi ini adalatr kesalahan penulisan.

t;&',i iJb Ul; 6U bertanya kepada A'idz bin Amr). Dia

adalah' Ibrr,, Umar bin Hilal Al Muzani. Dia hidup hingga
pemerintahan Muawiyah. Tidak ada riwayatnya dalam Shahih Bukhari
kecuali hadits ini.

9J--Jt e-'# (Apakah witir dibataltran?). Maksudnya, apabila

seseorang melakuakn shalat Witir kemudian tidur lalu hendak
mengerjakan shalat sunah, apakah ia mesti shalat satu rakaat untuk
menjadikan rakaat witirnya genap, setelah itu ia mengerjakan shalat

sunah sebagaimana dia kehendaki, lalu melakukan witir sebagai

pengamalan sabdanya, "Jadikanlah Witir sebagai akhir shalat kalian
di malam ltari", ataukah dia boleh langsung mengerjakan shalat sunah
yang dikehendakinya tanpa membatalkan witir yang pertarna tanpa
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melakukan shalat witir lagi? Maka dia menjawab agar memilih seperti

cara yang kedua. Dia berkata, "Jika engkau melaksanakan Witir pada

awalnya, maka jangan melaksanakan Witir (lagi) pada akhirnya."

Al Ismaili menambahkan dari jalur Ghundar, dari Syu'bah,

melalui sanad ini, "Dan jika engkau witir di akhirnya maka jangan

witir di awalnya." Dia juga menambahkan, "Aku bertanya kepada

Ibnu Abbas tentang membatalkan witir, maka disebutkan seperti di
atas."

Masalah ini diperselisihkan para ulama salaf. Ibnu Umar
termasuk yang berpandangan untuk membatalkan witir (yang

pertama). Namun, pendapat yang benar dalam madzhab Syaf i adalah

tidak dibatalkan seperti pada hadits di bab ini. Ini juga adalah

pendapat madzhab Maliki.

ry-,tts'':u: io\t ;* ltJ;r'oi *.i'*'&i i y,f
;'.,-;L';fu 4q i11'F- 7$ir ; #j- ,_)u-,i F e
*'{, ; *, yht J:" lt J;r 4'f":"'* *unt
,* 6-'oJf 'aa* :,.&At;;L jcj .T * trc "i'y
'#.v c.uj F ?,;L*'{,ryht* ytJ;,'-,;
;i oi L=:,1-j,coJ-lir i6i U:r;i i e;;. *F ,'; JG

'tJ r'*fft:Jli ,6.,LU

*tyiu' & lnrJy.
6:c'+'oi'4 a .Lr;}
'i*i LV eJj o&'of '€i,:*

+'di-;i di;;Ut *uitu,Ju" ^lLL:,j;
(U 65 U gi tSy'f; ;'r"*tr ^lL'.AL
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4177. Dai Zaid bin Aslarru dari bapalrrya" "Sesungguhnya

Rasulullah SAW mengadakan perjalanan pada sebaglan safar yang

AUarfarmya --{alr Umar bin Khaththab berjalan bersamarya pada

malam hari- Umar bin Khaththab bertanya tentang sesuatu, t€tapi

Rasulullah SAW tidak menjawabnya. Kernudian beliau bertarryra lagi,

tetryi beliau tidak menjawabnya. I-alu dia bertaqra kembali dan beliau

tetry tidak menjawabnya. Umar bin Khafhthab be,rkat4 'Engkau

kehilangan ibumu wahai Umar'; engkau telah bertaryna dengan memelas

kepada Rastilullah sebarlrak tiga kali, dan pada setrluit itu beliau tidak

menjawabrnu'. Ijmar belkatA 'Aku menghentak untaku kernudian aku

berjalan 16ih dahulu di depan kaum muslimin. Aku l*rawatir jika Al

Qur.an turun menceritakan tentang diriku. Tidak lama kemudian aku

mendengar seseorang b€rseru memanggilku'." Dia befkat4 eer{ku

berkata 'srmgguh aku lrtrawatir jika Al Qur'an telatl turun berkenaan

dengan diriku'. Aku datang kepada Rasulullah dan memberi salam

kepadarya- Beliau bersaMa, 'sunguh telah dinrunlan kepadafu tadi

malam satu surah yang lebih alat sukai daripada apa yang terbit

padarya matahari. Kemudian beliau SAW membaoa; "Sesungguhnya

Kami telbh memberimu kemenanganyang nyata'."

Keteranean Hadits:

Kedua Puluh Empat, Hadits Umar bin Khaththab RA tentang

pertanyaannya yang tidak drjawab Nabi SAW.

f e'H-tu pr y h,& y, s;.;11 yj'*'&1 i::i *
:,; ;P ,ai,;jt?. P',rr;i -\)A'*;-yti4i' n Pt- :)Ai (Dari

Zaid bin Aslam, dari bapabrya, "Sesungguhnya Rasulullah SAW

mengadakan perjalanan pada sebagian safar yang dilalatkannya

-dan 
(Jmar bin Khaththab berjalan bersamanya pada malam hari-

(Jmar bin Khaththab bertanya tentang sesuatu kepada beliau...").

Secara zhahir bagian ini adalatr mursal. Namun, kelanjutannya

' Kalimat "tsabilathu ummuhu" yang artinya semoga dia kehilangan ibunya, adalah

kalimat doa, tetapi dirnaksudkan sebagai kalimat takjub --ed.
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menunjukkan bahwa ia bersumber dari Umar. Karena di sela-sela

hadits ifu disebutkan, "IJmar berkata, 'Aku menghentak untaku...'."

Al Ismaili meriwayatkannya melalui jalur Muhammad bin
Klalid bin Atsmah, dari Malik, dari Zaid bin Aslam, dari bapakny4
dia berkata, "r{ku mendengar Umar bin Khaththab." Kemudian dia
menyebutkan hadits seperti di atas. Adapun penjelasan matan
(kandungan) hadits ini akan dipaparkan pada tafsir surah Al Fath.

C):F (Meminta dengan memelas). Dilafalkan dengan tanda

'tasydid' (dobel) pada huruf 'zai', artinya meminta dengan setengah

memaksa. Abu Dzar Al Harawi berkata, "Aku tidak mendengarnya
melainkan dilafalkan tanpa' tasydid' ."

- u;; *jr;ir va ,.:,L;'U)rt'd; :Jv oQL *
._r,c ,. e./c z c .c i, o.l ,, c l.ct o, i.c2 d.. t, c.

')t)--) A'}P u )4t ,f .elt ,,J o)-P ,f * d: ca-btt

y \t t-'":tt t;*',i,; -+G ra *ti L-/- frt i
a"X)t6 ;ifr .:r*iii\;p e,egdtiG *,
,Lj .Gty."a'; * ,;3 ,:;J"rq?;:$ ,i.fr:$ ,54r ilt
'ot,,,St:'^* i6 tt;:\r /yrou- e *, * h, J:"'":),
'!:-#.ii €, ;+.L\t U ti; n, .A; U ,i; U.:i
'&f 

o( o'r:J ,* o1t,6 tr\i ,Jw'!'ht i it c,tl):,vi
'olt *--!t f 5:W'ul tr:i+j-1"lt ,.O*'ert;3, Cg jl
iG;"of; q$t ,:t' $Ui ,yr?\t ok ej;.
'*i o #t,4.tLG'&r lt J;, c. ,-fi. Ii; ortH
t;;1,i6 .;rti$'^b tirb';p ,Li'^::* t;1t q'r :t'') rr:t Ji
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'*t;t'c
4178-4179. Dari Suffan dia berkata: Aku mendengar Az-Z\hi

ketika menceritakan hadits ini dan aku menghapal sebagiannya,
kemudian (hapalanku) dikuatkan oleh Ma'mar, dari urwatr bin Az-
zubair, dari Al Miswar bin Makhramah dan Marwan bin Al Hakam

-setiap 
salah seorang mereka me,narnbatrkan apa yang tidak

dikatakan oleh yang lainnya- keduanya berkata, 'Nabi sAw keluar
pada peristiwa Hudaibiyatr bersama belasan ratus (seribu lebih)
sahabat-sahabatnya. Ketika sarrpai di Dzul Hulaifah beliau
mengalungi hewan kurban dan me,nnberinya tanda. Beliau ihram dari
tempat itu untuk umrah. Lalu beliau mengirim mata-mata dari suku
Khuza'ah. Nabi SAw berjalan dan ketika sampd di Ghadir Al
Asythath, beliau didatangi mata-mataqra dan berkat4 'sesungguhnya
kaum Quraisy menggalang kekuatan, mereka telah membentuk
pasukan untuk menghadapimu, sungguh mereka akan memerangimu
dan menghalangimu serta mencegahmu untuk sampai ke Baitullah.,
Beliau bersabda, 'Berilah pandangan kepadalw wahai sekalian
manasia. Apakah kalian sependapat jika alu menyerang tanggungan
dan anak-anak mereka yang ingin menghalangi kita dari Baitullah.
Jika mereka datang kepada kita marra Ailah telah memutuskan
bantuan (harta benda) terhadap kaum muryrikin. Jika tidak maka kita
biarlran mereka dalam keadaan terampas'. Abu Bakar berkat4
'wahai Rasulullall engkau keluar me,nuju Baitullah dan tidak hendak
merrbunuh seorzmg pun dan tidak juga memeranginya. Berangkatlatr
kepadanya- Barangsiapa mengfialangi kita maka kita akan
merreranginya'. Beliau bersabda, 'Berangkatlah atas nama Allah'."

G?l *} 7V it qf ';l,i:L'* fr 6?i'6ar *
,);jd7; i.t+tt frt'i o,l;-er'^f; llt';'i;.i
ot3i.=,dtt'.JL €*,yht * it Ji, -*,yt*
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Ftf I' ,k *t,sir';tr il'fic{"?;}*.ni4.
0'Jk7 b'-;r\ r1 ok'1 ;!t'"s'*"'b'fr\ Q ok't ;l:,'.Jlt aas J'a;-o.)i. zc, c. 2c to/t

-.,-J:-Jl ?y. )-P J' J#
ql f,t:rlt aU, e ok oy:, Yi L'c;Ul ,i6 fi ii i8t a;1 ot +: & ok"o{tLi r'uy I :Ju I tf i
& ?nr J-, it'Jyr'.-rtf-li J:A ;?1 W: 6.'e!t
|5,+ 4"i<a 627rr'+ t i"$t ; * d: *'tt &}
xik d: &r\*t *\t -* ;ut'Jvr'€:t;;",1'J:-:" J
r-;i ;.3 lt\, &:tJ;'i; ,*; y\t & *tJ;'
itr')r-,r:V{t .:-* i "W Yi iYy';,fr i )*
its'o6 alr5r'oY. e'J,r'tl )e'St tLi *'t y\t *

o 
")'t ' c :k ii u* c,>t'vta) Lv'4t -ie t .ale.Pu..l.r \ ,, .,

,by e') *l lt \t,k yt ) ;' d\t'; * F oi
,"r1 Y14-*;'oi'rL': y\t ,k yt J;t olUQ:;i;i

.i;i 6 :\'ilt e J* b'r's;i ;
4180-4101. Dari Ishaq, Ya'qub mengabarkan kepada kami,

putra saudara Ibnu syihab menceritakan kepadaku, dari pamannya,

Urwalr bin Az-Zttbair mengabarkan kepadaku, dia mendengar

Marwan bin Al Hakam dan Al Miswar bin Makhramatr mengabarkan

berita Rasulullah SAW tentang umrah Hudaibiyah. Maka diantara

berita yang disampaikan kepadaku oleh Urwatr dari keduanya adalah,
..Ketika Rasulullah sAw sepakat dengan Suhail bin Amr pada

peristiwa Hudaibiyah tentang jarak waktu hijrah, dan di antara perkara

yang dipersyaratkan Suhail bin Amr, bahwa dia berkata, 'Tidak

seorang pun datang kepadamu dari kami 
-meski 

berada di atas

ag:rmamu- melainkan engkau mengembalikannya kepada kami, dan

engkau memberi keleluasaan antarakami dengannya'. Suhail menolak
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membuat ketetapan dengan Rasulullah SAW kecuali dengan syarat

tersebut. Orang-orang muhnin tidak menyukai hal itu dan mereka

merasa berat sehingga mereka memperbincangkannya. Ketika Suhail

tetap menolak membuat perjanjian kecuali atas syarat demikian, maka

Rasulullah SAW membuat perjanjian seperti itu dengannya.

Rasulullah SAW mengembalikan Abu Jandal bin Suhail pada hari itu
kepada bapaknya, Suhail bin Amr. Tidak seorang pun yang datang

kepada Rasulullah SAW dari kaum laki-laki melainkan

dikembalikannya pada masa-masa perjanjian damai itu, meski dia

seorang muslim. Lalu datanglah wanita-wanita yang beriman

berhijrah. Maka Ummu Kultsum binti Uqbatr bin Abi Mu'aith
termasuk yang keluar menuju Rasulullah SAW sedang dia telatr 'atiq'.
Keluarganya datang meminta Rasulullah SAW agar

mengembalikarrnya kepada merek4 hingga Allah menurunkan tentang

wanita-wanita beriman apa yang diturunkan-Nya."

Keteransan lfadits:

Kedua Puluh Lima, hadits Al Miswar bin Makhramah dan

Marwan bin Al Hakam. Setiap salatr seorang dari mereka memberi

keterangan yang saling melengkapi.

'.-i;i rli,iJii.'+ (Alat menghafat sebagiannya lalu

hafalanlcu tentang itu dilantkan oleh Ma'mar). Abu Nu'aim
menjelaskan dalam kitabnya Al Mustakhraj, bagran yang dihafal

Suffan dari Az-Z\hn, dan bagian yang dikuatkan oleh Ma'mar. Dia
mengutip dari jalur Hamid bin Yatrya, dari Sufyan, sampai kalimat,

,1q1|i1 geliau ihram dari tempat itu untuk umrah). Lalu mulai

kalimat, Z-btf 'q'n *?;; gaUu mengirim mata-mata dari sulcu

Khuza'a&,), termasuk bagran yang dikuatkan oleh Ma'mar.

Sudatr disebutkan pada bab ini dari riwayat Ali bin Al Madini,
dari Suffan, didalamnya terdapat perkataan Sufran, "Aku tidak
menghafal padanya tentang pemberian tanda dan kalung pada hewan
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kurban", dan bahwa Ali berkata, "Aku tidak tatru apa yang dimaksud

Su$an dengan perkataannya itu, apakah dia tidak menglrapal tentang

pemberian tanda dan kalung dalam riwayat ini secara khusus, atau dia

tidak hafal kelanjutan hadits." Namun, riwayat di atas telah

menghapus kebimbangan yang terjadi pada Ali bin Al Madini.

Penjelasan hadits ini telah dipaparkan s@ara tuntas pada

pembahasan tentang syarat-syarat. Di tempat ini Imam Bukhari

menyebutkan bagan awal hadits dan di tempat tersebut dia

meringkasnya. Pada tempat yang dimaksud dia mengutip hadits

dengan panjang lebar, sementara di tempat ini dia hanya menyebutkan

sebagiannya. Telah dijelaskan pula mengenai apa yang tercantum di
tempat ini dan tidak disebutkan di tempat tersebut, yaitu penyebutan

nama mata-mata yang diutus oleh beliau SAW, yaitu Bisyr bin Sufran
Al Khuza'i. Begitu juga dengan pelafalan Ghadir Al Asfhath.
Menurut Al Waqidi, ia terletak dibalik Usfan. Selanjutnya" Imam
Bukhari menyebutkan melalui jalur lain, sebagian lafazh hadits yang

tidak dia singgung pada jalur di tempat tersebut.

66.:"1e:rJ (Ishaq menceritakan kepadalar). Dia adalah Ibnu

Rahawaih. Ya'qub adalatr Ibnu Ibrahim bin Sa'ad. Sedangkan putra

saudara Ibnu Syihab bernama Muhammad bin AMutlah bin Muslim
bin Syihab.

t r--bJ;ti (Terasa berat). Dalam riwayat Al Kas)rmihani

disebutkan dengan kata, tlj,-,,.frtj, yalmi terasa me,mberatkan atas

mereka. Penjelasannya lebih rinci telah dike,mukakan pada

pembahasan tentang syarat-syarat.

e'rr lr )*?tq"bi pt yX',,)* !, llt?t-it (ridak ada

yang datang kepada Rasulullah SAW seorang Wn melainkan

dilrembalikannya). Yakni dikembalikan kepada kaum musyrikin pada

masa perjanjian tersebut, meskipun dia orang muslim.
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?tt$ttr-q:i'ctiE : (Latu datanglah wanita-wanita yang

beriman berhijrah). Yakni pada masa perjanjian damai yang

dimaksud. Saya telah menyebutkan nama-nama mereka pada

pe,mbahasan te'lrtang syarat-syarat.

yb'e !'J;,li Jt'et',t:Y *: i.z;rL4fcr iiuK
-l '"1 (Mofo (Jmmu Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith termasuk

merelra yang keluar kepada Rasulullah sAW). Maksudnya, dari

Malfrah ke Madinatr dalam rangka hijral, dan sebagai seorang

muslimatr. Kalimat, 'ey ei @edang dia telah atiq), yakni telah baligh

dan patut untuk menikah meski usianya masih muda. Dikatakan juga

malrranya adalah 'pemudi'. Pendapat lain mengatakan ia adalatr

wanita yang telah melewati masa haid pertama. Ada juga yang

mengatakan batrwa ia adalah wanita yang sudah layak dipingit.

Sebagian lagi berpendapat ia adalatr wanita yang berada antara usia

baligh dan perawan tua. Penjelasan lebih detil mengenai masalatr ini

telah dijelaskan pada pembahasan tentang dua hari raya.

'Flqt?t|oi7 -'i:l;hr k lt l*tttoiu-qhi;w
(Keluarganya datang meminta kepada Rasulullah SAW untuk

mengembalikannya kepada mereka). Dalam riwayat Abdullatr bin Abi

Ahmad bin Jatrsy disebutkan, '{fr ,Y ej i.e:iL -f iiU;a
b, ,p :, S:F, r;,IS:i At;st 6: ,;, F ej i z:ib cl'a1;Li'tylt r;tVi

'Jlt ,Le :A, e;is -?t, ,itr t;. 4;tr',;aii ,$1t;ii-'01 'tt y
4i g**u Kultsum binti Uqbah bin Abi Mu'aith melahtlcan hiirah'

maka tredua saudaranya; Al Walid dan (Jmarah fdua pu*a Uqbah bin

Abi Mu'aithJ berangkat hingga sampai di Madinah, keduanya

berbicara dengan Rasulullah agar mengembalikan Ummu Kultsum

k podo mereks. Makn Rasulullah membatalkan perjanjian antara

dirinya dengan kaum muslimin dalam urusan wanita secara khusus.

Malra turunlah ayat tentang ffu). Riwayat ini dinukil Ibnu Mardawaih

dalarn tafsirnya. Dari riwayat ini diketatrui maksud kalimat pada
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hadits di atas, "Hingga Allah menurunkan tentang wanita-wanita

beiman apa yang diturunkan-Nya."

ili J i9'fi',J J';u fu S|1 p @nggo Attah menurunkan

tentang wanita-wanita beriman apa yang diturunlmn-Nyo).

Maksudnya, mengenai pengecualian kaum wanita dari isi perjanjian

yang mengharuskan mengembalikan orang-orang yang datang dari

Makkah, meski dia memeluk Islam. Hal ini akan dijelaskan pada

bagran akhir pembahasan tentang nikatr.

L1.:au F, y bt * dt t')i W \t n, -*.G r
?L:-\!ti:r;G a'#-,:tr'{: y\t * :tJ;,'vx 

,iG y *, (qq-L':fi$,'t,EtiiV'6:6-> f,t :y,
t-fii "'f 4t JL\i',ti'7u's y \t,* i-, ?nt';i'p

!1;?7 .' .. ir 6 Li w:,ff\:)i i 
"6 

U d?

4182. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata,

"Rasulullah SAW biasa menguji wanita-wanita beriman yang

berhijrah dengan ayat'Wahai Nabi, apabila datang kepadamu wanita-

wanita mulcrninah membaiatmz' (Qs. Al Mumtatranah: 12)." Dari
pamannya, dia berkata, "Sampai berita kepada kami ketika Allah

memerintahkan Rasul-Nya untuk mengembalikan kepada orang-orang

musyrik apa yang mereka nafkahkan kepada siapa yang hijrah di

antara istri-istri mereka. Sampai pula kepada kami bahwa Abu

Bashir. . . lalu disebutkan hadits selengkapnya."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Enam, (Ibnu Syihab berknta, Urwah

mengabarkan kepadaku...). BagSan ini disebutkan dengan sanad yang

maushul melalui jalur pada hadits sebelumnya. Al Ismaili menukilnya
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dengan sanad yang maushul dai, Abu Ya'14 dari Abu Khaitsamah,

dari Ya'qub bin Ibrahim... seperti di atas. Didalamnya terdapat

penjelasan bahwa keterangan dalam pembahasan tentang syarat-syarat

berupa penggabungan kisah ini dalam riwayat Az-Zthi, dari Urwah,
dari Marwan dan Al Miswar, adalah mudraj (perkataan periwayat
yang disisipkan dalam hadits). Bahkan sebenarnya ia berasal dari

Urawh, dari Aisyah. Penjelasan tentang pengujian akan dibatras pada

pembahasan tentang nikatr.

*tj (Dan dari pamannya). Bagian ini dinukil juga dengan

sanad yanymaushul melalui jalur hadits sebelumnya.

d' ,Fi o 4 4t Jti;-bi'irt y ?0, ob dr,:)?rr ;1 'e ai.

|+t1:it q?6 6 $ampat kepada kami ketika Allah memerintahkan

Rasul-Nya untuk mengembalikan kepada lcaum musyrikin apa yang
mereka naftnhkan kepada siapa yang hijrah di antara istri-istri
merelrn). Bagian ini disebutkan Imam Bukhari dalam bentuk mursal.
Namun, ia memiliki sanad yang maushul (bersarrbung) dari riwayat
Ma'mar seperti telah kami sitir pada pembatrasan tentang syarat-

syarat. Saya akan mengulas lebih detil mengenai hal ini dalam
pembatrasan tentang nikah.

lkif ii . f S|'tti eJ;': (Dan sampai tcepada trami bahwa

Abu Bashir... lalu disebutkan hadits selengkapnya). Demikian yang

tercantum dalam naskatr sumber. Dia hendak mengisyaratkan apa

yang telatr disebutkan tentang kisah Abu Bashir pada pembahasan

tentang syarat-syarat. Saya telatr menjelaskannya secara detil di
tempat itu, dimana Imam Bukhari menyebutkan haditsnya secara

lengkap.

a-*ir,tt4e"W?nt uyrji u !,*"of ge ;
ht ,.)'-; ar Jt*, { c,b ts tib qt f t\rL t:l:Ju,
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,;rs'en: *\t ,A ot,SirLi ;*iir4'J^G,?,--j ^)L

.ajlJt?G{;t Jli
4183. Dari Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar RA keluar

melakukan umrah pada masa terjadinya fitnah. Dia berkata, "Jika aku
terhalang untuk sampai ke Ka'bah maka kami akan melakukan
sebagaimana yang kami lakukan bersama Rasulullah SAW. Dia ihlal
(berihram) untuk umrah karena Rasulullah SAW melakukan ihram
untuk umrah pada peristiwa Hudaibiyah."

*a'
(1:;iVi )itr Jyt,,l ts

4184. Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwa dia melakukan ihram
lalu berkata, "Jika terhalang antara diriku dengannya (Ka'batr), maka
aku akan mengerjakan seperti yang dilakuakn Nabi SAW ketika
dihalangi kaum kafir Quraisy untuk sampai ke Ka'bah." Lalu dia
membaca, "Sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah suri
tauladan yang baik. " (Qs. Al Alzaab [33]: 21)

ar i-# oi n r:,:p -4;-; ti'L i3i ;. l*l I .o' 'rb tlr*,.' ..:#;i' :; ?at6tirlif' f ingr:,*i

oL:, u> >u r'q,i:i 
"k 

ue r *t * ht
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;t iqt iti ii.ttbf ji, #',iurii *i * h, *
i';., i,b or'&#';r,iiL oy?*i+')i
11 :J,tt i n*;i *j y\t ,)* :, ,Syr'e:c ts 'db

rlt ; * +')i i ;t 5ry u?t, Yt t:i'* ";i
V q,e &'iq';"i':'i itP ra

4185. Abdullah bin Muhammad bin Asma' menceritakan

kepada kami, Juwairiyah menceritakan pada kami, dari Nafi',
"sesungguhnya Ubaidillatr bin Abdullatr dan Salim bin Abdullah

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya keduanya berbicara dengan

Abdullah bin Umar..." Dan Musa bin Ismail menceritakan kepada

kami, Juwairiyah menceritakan kepada kami, dari Nafi',
"sesungguhnya sebagian anak-anak Abdullah berkata kepadany4

'Sekiranya engkau tetap tinggal (tidak umratr) tahun ini. Aku khawatir

engkau tidak sampai ke Baitullah'. Dia berkata, 'Kami keluar bersama

Rasulullah lalu kaum kafir Quraisy menghalangi sebelum sampai ke

Baitullah. Maka Nabi SAW menyembelih hewan kurbannya,

mencukur, dan para satrabatnya memendelikan rambut'. Lalu beliau

berkata, 'Aku menjadikan kalian sebagai saksi, sungguh aku telatt

mewajibkan umrah atas diriku, jika diberi kebebasan antara diriku dan

baitullah niscaya aku thawaf, tapi bila dihalangi antara diriku dengan

baitullah maka aku aku melakukan sebagaimana yang dilakukan

Rasulullah SAW'. Dia pun berjalan sesaat lalu berkata, 'Aku tidak

melihat melainkan urusan keduanya adalah satu. Aku menjadikan

kalian sebagai saksi bahwa aku telatr mewajibkan atas diriku haji

bersama umrahku. Beliau pun melakukan satu thawaf dan satu sa'i

hingga tatrallul dari keduanya sekaligus'."
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;#r ,:#'J5'{--l'* i.tLi o;:';.;6t\:Js 
S1r1 ",o

F;'* { u; Jtar ,* '&'ri 
*'lJ-jlt t;-';^L'"{.vt ,:Jk

-p
4186. Dari Nafi' dia berkata, "Sesungguhnya orang-orang

memperbincangkan bahwa Ibnu Umar masuk Islam sebelum Umar.
Padahal sesungguhnya tidak demikian. Akan tetapi Umar pada

peristiwa Hudaibiyah mengirim Abdullah ke tempat kuda miliknya
yang ada pada seorang laki-laki dari kalangan Anshar, agar kuda itu
dibawa kepadanya untuk dia gunakan berperang 

-sementara
Rasulullah SAW membaiat di bawah pohon dan Umar tidak tahu

menahu tentang itu- maka Abdullatr membaiat beliau SAW,
kemudian dia pergi ke tempat kuda dan membawanya kepada lJmar,

dan saat itu Umar sedang memakai la'mah untuk perang. Ibnu Umar
menyzrmpaikan kepadanya bahwa Rasulullatr membaiat di bawah

pohon." Dia berkata, "LImar berangkat dan Ibnu Umar pergl

bersamanya hingga dia membaiat Rasulullah SAW. Maka inilah yang

diperbincangkan orang-orang batrwa Ibnu Umar masuk Islam sebelum

IJmar."

604 - FATHUL BAARI



t;:-;f ti o,3t oii, c ]U' ,l' ;* t:- ,Jw {&i ^lL ht ,k
16t i eQ3*6 e*; ,*t y\' ;* !');4

"l';;t* *
4187. Dari Ibnu Umar RA, "Sesungguhnya orang-orang yallg

bersama Nabi SAW pada peristiwa Hudaibiyah berpencar di bawatt

naungan pepohonan. Tiba-tiba orang-orang telatr mengelilingi Nabi

SAW. Umar berkata, 'Wahai Abdullah, lihatlah apa yang dilakukan

orang-orang, mereka telatr mengelilingi Rasulullah SAW'. Ibnu Umar

mendapati mereka telah membaiat maka dia pun berbaiat lalu kembali

kepada Umar. Maka umar keluar dan berbaiat."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Tujuh, hadits Abdullah bin Umar RA ketika

keluar untuk umrah pada saat terjadi fitnah. Imam Bukhari

menyebutkan hadits ini melalui beberapa jalur. Penjelasannya telah

disebutkan pada bab '?engepungan", pada pembahasan tentang haji.

Kedua Puluh Delapan, hadits Abdullah bin Umar tentang baiat
di Hudaibiyah. Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Syuja' bin AI
Walid, dari An-Nadhr bin Muhammad, dari Shakhr, dari Nafi'. Syuja'
bin Al Walid adalah seorang sastrawan dari Bukh:ra yang biasa

dipanggil Abu Laits. Dia seorang yang tsiqah (terpercaya) dan

setingkat dengan Imam Bukhari. Hanya saja dia sedikit lebih awal

menuntut hadits dibanding Imam Bukhari. Riwayatnya tidak
ditemukan dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini. Adapun Syuja'
bin Al Walid Al Kufi dipanggil Abu Badr dan tidak sempat didapati

oleh Imam Bukhari. Adapun An-Nadhr bin Muhammad adalatr Al
Jurasyi, seorang periwayat tsiqah (terpercaya). Riwayatnya tidak
ditemukan dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Sedangkan Shakr

adalah putra Juwairiyah.
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43,*irfi3,:*'#'{-'1 * i.t'01'oi:Gti-;6r ii1 is e.s r
1' -p |y;\i U:j,it {i'fr (Dari Nafi' dia berknta, "sesungguhnya

orang-orang memperbincangkan bahwa lbnu umar masuk Islam

sebelum lJmar. Padahal sesungguhnya tidak demikian. Akan tetapi

{Jmar pada peristiwa Hudaibiyah mengirim Abdullah...). Secara

zhahir, redaksi hadits ini mursal. Akan tetapi jalur sesudahnya

menjelaskan bahwa Nafi'menerimanya lansung dari Ibnu Umar.

l, dtr 'q 
frt'l] (Pada seorang laki-laki dari knlangan

Anshar). Saya belum menemukan keterangan tentang namanya.

Kemungkinan ia adalah orang yang dipersaudarakan Nabi sAw
dengan umar bin Khaththab. Isyarat ke arah ini telah disitir pada awal

pembahasan tentang ilmu.

)ry.'&'#t @mar memakai la'mah untuk perang). La'mah

artinya senjata.

Jalur kedua iwayat ini dinukil Imam Bukhari langsung dari

Hisyam bin Ammar secara mu'allaq. Tetapi dalam sebagian naskatr

disebutkan, "Hisyam bin Ammar berkata kepadaku." Sanad riwayat

ini dinukil dengan sanad yang maushul oleh Al Ismaili dari Al Hasan

bin Suffan dari Duhaim 
-yaitu 

Abdurrahman bin Ibrahim- dari Al
Walid bin Muslim melalui sanad seperti di atas.

| ',,i rllitt & flur'oi?auir rirj (Ternyata orans-orans

mengelilingi Nabi sAW). Yakni berada di sekelilingnya dari segala

arah dan melihat kepadanya dengan wajah-wajah mereka.

it ,+ 6-:J6 (Beliau berkata, "Wahai Abdullah'). Orang yang

mengucapkan perkataan *Wahai Abdullah", adalah Umar bin

Khaththab.
!, oio itglii "t-3 (Mereka telah mengelilingi). Demikian tercantum

dalam riwayat Al Kasymihani serta yang lainnya, dan inilah yang

benar. Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, fjt:.t->i'SWi,
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(Beliau berkata: Merekt mengelilingi). Kata'qad"
'qaala', dan ini adalair perubahan yang terjadi

periwayat.

dengan

sebagian

Faktor dalam riwayat ini yang menyebabkan Ibnu Umar berbaiat

sebelum Umar berbeda dengan faktor yang disebutkan pada hadits

sebelumnya. Hanya saja mungkin dipadukan bahwa Umar mengutus

anaknya (Ibnu Umar) untuk mengambil kuda- [-alu dia melihat orang-

orang berkumpul, maka dia berkata, *Lihatlah ada apa dengan

mereka." Maka Ibnu Umar lebih dahulu mencari tahu apa yang terjadi"

Ternyata dia mendapati mereka sedang Maiat maka dia pun

berbaiat. Setelah itu dia pergi ke tempat kuda dan membawanya

kepada bapaknya seraya menyampaikan apa )ang terjadi.

Cara menggabungkan riwayat tersebut s€eerti ini tidak tampak

bagi Ibnu At-Tin. Oleh karena itu, dia be*ata, 'Tni adalah perbedaan,

dan Nafi' tidak menisba&annya kepada Ibnu Umar pada kedua

riwayat itu." Demikian yang dia katakan. Namun, jalur kedua riwayat

ini sangat tegas menolak pernyataannlra Sebab dalam jalur ini
dikatakan langsung dari Nafi' dari Ibnu Umar s€eerti telah dijelaskan.

Selanjutnya, Ibnu At-Tin mengklaim baiat yang dimaksud terjadi

ketika mereka sampai di Madinatr dalam rangf,a hijrah. Menurutny4
Nabi SAW membaiat orang-orang, lalu Ibnu Umar lewat, dan Nabi

SAW masih membaiat.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan s€e€rti itu tidak dapat

dijadikan dasar untuk menolak hadits-hadits shahih, karena pada jalur
pertama ditegaskan bahwa kejadiannya berlangsung pada peristiwa

Hudaibiyah, sedangkan kisah yang dia singgung terdapat dalam

riwayat lain yang telah dikutip pada pe,mbahasan tentang hijrah.

Namun, tidak ada didalamnya nukilan yang mencegah bila baiat

tersebut terjadi lebih dari satu kali. Bahkan hal ini yang mesti

dijadikan pedoman mengingat kedua riwayat tersebut addah shahih.

'd4 e;,i # ,l|e3"i {Sit U"*, dia pun berbaiat lalu

kembali kepada (Jmar. Matra umar keluar dan berbaiar)- Demikianlah
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Imam Bukhari mengutipnya secara ringkas. Namun, kalimat ini
dijelaskan riwayat sebelumnya, dikatakan; ketika Ibnu Umar melihat

orang-orang berbaiat, maka dia berbaiat lalu kembali kepada Umar

dan mengabarkan kepadanya, maka Umar keluar dan Ibnu Umar

keluar bersamanya, lalu Umar berbaiat dan Ibnu Umar berbaiat sekali

lagi.

-lzzlk ,JGGi:L\t'-r, j'ri o.i./.er 'r+'e J$'kaLf
JJt,l-iJti"y".:V"'pt q et *\t -u 4tt
:u'^-?,Jjf 'a;'# K ,;r';tjtadt ; ;4 ,a dt:rj

|*)LiV"
4188. Dari Ismail, dia berkata: Aku mendengar Abdullah bin

Abi Aufa RA berkata, "Kami bersama Nabi SAW ketika umrah.

Beliau thawaf maka kami thawaf bersamanya. Beliau shalat dan kami
juga shalat bersamanya. Lalu beliau sa'i antara Shafa dan Marwah.

Kami menutupinya dari penduduk Malftah agar tidak seorang pun

yang menimpakan kepadanya sesuatu."

if a ,f)t lJs :iG * (t'.-; ,JE )? i ly *
i, 'Lv ,q,Y;t ,*43t :,Sw i'ioU;$t'd* u ,# ; .W.

y, \, -k :t );, J'\ti ol Aei'), 1:*' oj t; ?,

bt? ;,u;:J cbj,1,, ,&ii;;r?ni ,-i;) i:;i i-,r
t4'J c y\t t:G # t; ;i d a.'ei'ty r;U- ;\

.i e,V ;ir'o ri" (, V qL'Ht it r*
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4189. Dari Malik bin Mighwat, dia bertata: Aku mendengar

Abu Hushain berkata: Abu wa'il berkata, 'I(etika sahal bin Hunaif

datang dari shiffrn, kami datang kepadanya unhrk mendapatkan kabar

darinya, maka dia berkata, 'Celalatr pendapat, sungguh aku telah

melihat diriku pada peristiwa Abu Jandal, sekiranya aku mampu

menolak urusan Rasulullah SAW, tentu aku menolaknya. Allah dan

Rasul-Nya lebih mengetahui. Kami tidak meletakkan pedang-pedang

kami dari bahu-batru kami untuk suatu urusan yang mengejutkan kami

melainkan dimudahkan bagi kami kepada unrsan yang kami kenal

sebelum perkara ini. Tidaklah kami menutup satu sisi melainkan

memancar sisi yang lairn, dan kami tidak tahu bagaimana harus

menghadaPinya'."

';t""o it ,Js & hr 'qr3;;i i..3 "* e ,rj it *
:.rJ' + t * 5r*,f^;r: frtt fi *t * ht *
+t3i ,(: #?;"drv :Jti ca,J ,'JiY*i;i,;'e:4

.Irx. r;r.'r3\ ,f r3i't :|,.+i:iG .-q Suir 'ti'4u+
4190. Dari Ibnu Abu Laila dari Ka'ab bin Ujratl RA, dia

berkata, 'Nabi SAW datrng kepadaku pada waktu peristiwa

Hudaibiyah, sementara kutu bertaburan di wqiahku. Belaiu bertany4

'Apalrah binatang kecil itu menganggtmta?' Aku berkata, 'Benar!'

Beliau bersabda, 'Cuhrlah (rambutmu) dan furpusa tiga hari, atau

beri malran enam orang miskin, atau senbelihlah htrban'." A14Atb

berkata, ".,qku tidak tahu nralra diantara ketigaqra yang beliau mulai."

);'t* 'JuiF if '* e,r: i,*')t* *
o 1, '. t. t t ... -2c.tl. 

"!" 
'i'^ ' \u';; ":,-lt,o;-i';;.t i!il";*:r * bt & :t
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4191. Dari Abdunahman bin Abi Laila, dari Ka'ab bin ujrah,
dia berkata, "Kami pemah bersama Rasulullah sAw di Hudaibiyah
dan kami dalam keadaan ihram, saat itu kami dikepung oleh orang-
orang musyrik." Dia berkata, "Aku memiliki rambut yang cukup lebat,
maka kutu berjatuhan di wajahku, lalu Nabi sAw melewatiku dan
bersabda, 'Apakah kutu di kelapamu itu mengganggumu?, ,\ku
berkata, 'Benar!' Lalu diturunkan ayat ini, 'Barangsiapa diantara
kamu sakit atau mengarami gangguan di keparanya (aru dia
mencukur rambutnya), maka wajib baginya membayar fidyah, yaitu;
berpuasa, bersedekah, atau berkurban,. (es. Al Baqarah [2]: 196).,,

Keterangan Hadits:

Kedua puluh sembilan, hadits Abdullah bin Abi Aufa yang
dikutip Imam Bukhari dari Ibnu Numair, dari ya'la, dari Ismail. Ibnu
Numair adalah Muhammad bin Abdullah bin Numair. sedangkan
Ya'la adalah Ibnu ubaid. Adapun Ismail adalah Ibnu Abi Khalid.

i#rG( !y{-lJ (Agar tidak seorang pun yang menimpakan

sesuatu kepadanya). Kejadian ini berlangsung pada saat umrah
Qadha'. Pada pembatrasan yang lalu telah disebutkan bahwa Abdullah
bin Abi Aufa termasuk orang yang berbaiat di bawah pohon saat
peristiwa Hudaibiyah. semua yang turut dalam peristiwa Hudaibiyah
dan ihram untuk umrah, lalu masih hidup hingga tahun berikutnya,
maka mereka keluar bersama Nabi SAW untuk melaksanakan umrah
Qadha'.
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Ketiga Puluh, hadits Sahal bin Hunaif. Imam Bukhari menukil
hadits ini dari Al Hasan bin Ishaq, dari Muhammad bin Sabiq, dari
Malik bin Mighwal, dari Abu Hushain, dari Abu Wa'il. Al Hasan
yang dimaksud adalah Ibnu Ishaq bin Ziyad Al-Laitsi, maula Al
Marwazi, yang dikenal dengan sebutan Hasanawaih, yang dipanggil
Abu Ali. Dia dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh An-Nasa'i, tapi dia
tidak dikenal oleh Abu Hatim, dan dikenal oleh selainnya.

Ibnu Hibban berkata dalam lotab Ats-Tsiqat, "Dia termasuk
murid Ibnu Al Mubarak dan meninggal pada tahun 241H." Dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Muhammad
bin Sabiq termasuk guru Imam Bukhari. Namun, terkadang Imam
Bukhari menukil darinya melalui perantara seperti di tempat ini.

t . t to t, t

*r'ar"LJ-6 $idaklah ditutup darinya satu sisi).t Hadits ini

telah disebutkan pada akhir pembahasan tentang jihad. Al Mizzi
mengklaim di kitab Al Athrafbahwa Imam Bukhari menukil hadits ini
dalam pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang,
padahal tidak demikian.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ka'ab bin Ujrah
tentang kisah kutu dan mencukur rambut kepalanya di Hudaibiyatr.
Imam Bukhari mengutip melalui dua jalur sebgaaimana yang telah
disitir.

37. Kisah Suku Ukl dan Urainah

' Lafazh yang terdapat dalam hadits di atas adalah, 'maa nasuddu minha khusman,
(tidaklah kami menutup satu sisi darinya).

-.
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4192. Dari Qatadah, bahwa Anas RA menceritakan kepada

mereka, sekelompok orang dari suku Ukl dan urainah datang ke
Madinah menemui Rasulullah sAw dan berbicara tentang Islam.
Mereka berkata, "Watrai Nabi Allah, kami adalatr orang-orang yang
biasa beternak dan bukan penduduk nf (daerah tempat bercocok
tanam)." Mereka tidak suka bermukim di Madinatr karena sakit yang
mereka derita. Rasulullah sAw memerintalrkan mereka menyusuu
mendapatkan unta-unta dan penggembala (nya), dan memerintatrkan
mereka agar keluar kepadanya lalu meminum air susu serta air
kencing unta-unta tersebut. Maka mereka berangkat. Ketika berada di
tepi tempat berbatu hitam (di pinggiran Madinah), mereka kembali
kafir setelah Islam, lalu membunuh penggembala Nabi SAW, dan
mengambil unta-unta itu. Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka
beliau mengutus orang-orang untuk mencari, atau mengikuti jejak-
jejak mereka. Lalu Beliau SAW memerintahkan agar mata-mata
mereka dicungkil, tangan-tangan mereka dipotong, dan dibiarkan di
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salah satu bagian tempat berbatu hitam (di pinggiran Madinah),
hingga mereka mati dalam keadaan seperti itu.

Qatadah berkata, "Sampai berita kepada kami bahwa setelah itu
Nabi SAW menganjurkan bersedekah dan melarang melakukan
pemotongan anggota badan." Syu'bah, Aban, dan Hammad berkata,

"Diriwayatkan dari Qatadah dengan lafazh "Dari Urainah." Sementara

Yahya bin Abi Katsir dan Ayyrb meriwayatkan dari Abu Qilabah
dengan lafazh "Sekelompok suku Ukl datang..."

, ,1 | . .o11 . ,ct,a.,,. o

,t' ;i e.* a-v :-xa-, ,; -^:,^e )ui :01-y,',* a;>a j,

.a

J<L A ,;i r $t I ,Su, .ai.; V,rr.

F tlt :r-p Jtt..:JJU U ;f i"; igtl :d>$ -fr ;G tp)t
Tt...

a,

,4 o . c/ ,:etf w,,
a

4'e-dl

4193. Dari Abu Raja' mantan budak Abi Qilabatr --dan dia
bersamanya di Syam- batrwa suatu hari Umar bin Abdul Aziz
meminta pandangan orang-orang seraya berkata, "Apa yang kalian
katakan tentang qasamahT" Mereka menjawab, "la adalah haq

(benar). Rasulullah SAW, memutuskan dengan dasar itu, demikian
juga para khalifah sebelummu." Dia berkata sementara Abu eilabah
dibalik tempat tidurnya; Anbasah bin Sa'id berkata, "Dimana hadits
Anas tentang orang-orang dari Urainah?" Abu Qilabah berkata,
"Kepadakulah hadits itu diceritakan Anas bin Malik." Abdul Azis bin

' Qasamah adalah disuruhnya 50 orang bersumpah untuk menafikan tuduhan
pembunuhan dari seseorang -ed
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Shuhaib berkata, "Diriwayatkan dari Anas dengan lafazh, 'Dari

IJrainah'." Sementara Abu Qilabah meriwayatkan dari Anas dengan

lafazh, "Dari Ukl".... lalu disebutkan kisah selengkapnya.

Keterangan Hadits:

(Bab Kisah sulat Ukl dan (Jrainqh).T^ adalah dua Kabilah yang

nasab keduanya telah disebutkan dan dijelaskan pada bab "Air
Kencing lJnta", pada pembahasan tentang bersuci. Pada pembahasan

yang baru saja berlalu disebutkan tentang perbedaan waktunya. Konon

Ibnu Ishaq mengatakan peristiwa ini terjadi setelah perang Dzatu

Qarad.

iSr;l 6j lgatadah berkata). Bagian ini dinukil dengan sanad

yangmaushul yangdisebutkan pada awal hadits.

* #r a:'Lsr jb*-i( a.u.i *;;;iio h' * Ct'oi tiili.

Ljil; $ampai berita kepada to*i tolr*a setelah itu Nabi SAW

menganjurknn bersedekah dan melarang melakukan pemotongan

anggota badan). Kata 'balagha' (sampai) disini tidak saya dapati

seorang pun ulama yang menafsirkan maksudnya. Namun, Allah Yang

Maha Mulia telah memudahkan hal itu sekarang. Saya sendiri lupa

(lalai) menyitir hal ini di dalam Muqadimah Fathul Bari. Sepatutnya ia

disebutkan pada pasal terakhir 'Muqadimah', ketika menyebutkan

jumlah hadits-hadits shahih dan perinciannya, dengan menyebut setiap

sahabat dan berapa riwayatnya yang tercantum dalam Shahih Bukhari,

dan seharusnya disebutkan juga pada bagian 'Al Mubhamat' (orang-

orang yang tidak disebutkan namanya secara jelas) di pasal tersebut.

Sesungguhnya ia adalah hadits yang diriwayatkan Imam

Bukhari secara garis besarnya, meskiptn sanad-nya mu'dhal (terputus

dua periwayat dalam sanadnya secara berturut-turut). Sesungguhnya

matan hadits ini disebutkan dari Qatadah, dari Hasan Al Bashri, dari

Hayyaj bin Imran, dari Imran bin Hushain, dari Samurah bin Jundub,

dia terkatu, aiijt f s#i rlttlt ib 'e; Pi y il' ,rp )tt )i71 tt€
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(Biasanya Rasulullah SAW menganjurkan kami bersedekah dan

melarang kami memotong-motong anggota tubuh). Hadits ini
diriwayatkan Abu Daud, dari Mu'adz bin Hisyam, dari bapaknya, dari

Qatadah, seperti sanad dm lafazh di atas disertai penyebutan tentang

kisatrnya.

Imam Ahmad meriwayatkan dari jalur Sa'id, dari Qatadah,
melalui sanad di atas, hingga Imran bin Hushain, dan di dalamnya

terdapat kisah, i-iiJr f '$i ft3, "e * d Lt;- ts({ lBetiau

menganjurlran dalam khutbahnya untuk bersedekah dan melarang
memotong-motong anggota tubuh). Serupa dengannya dinukil juga
dari Samurah dm sanad-nya tergolong kuat. Hayyaj adalah Ibnu
Imran Al-Bashri, dinyatakan tsiqah (terpercaya) oleh Ibnu Sa'ad dan

Ibnu Hibban. Sedangkan periwayatnya yang lain adalatr para
periwayat dalam krtab Shahih.

Akan disebutkan dalam pembatrasan tentang sembelihan --dan
telah disebutkan pada pembahasan tentang perbuatan zhalim- dari

hadits Abdullah bin Yazid Al Anshari, dia berkat a, ht ;* :t J?, e
,;$tt F * Pj y (Rasulullah SAW melarang memotong-motong

anggota tubuh dan merampas). Namun, riwayat ini dinukil melalui
jalur selain Qatadatr. Penjelasan tentang mutslah (memotong-motong
anggota tubuh) akan disebutkan pada pembahasan tentang sembelihan.

Adapun yang tampak bahwa apa yang telah kami sebutkan
adalalr maksud daripada kata'balagha' (sampai) yang disebutkan

Qatadah dalr tercantum dalam naskah shahih Bukhari. Dari sini jelas
bahwa hadits yang disebutkan An-Nasa'i melalui jalur Abdusshamad
bin Abdul Warits, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas, dia berkata,
"Rasulullah SAW melarang memotong-motong anggota tubuh",
adalalr mudraj, dan bahwa bagian ini-pada hadits itu 

-tidak dikutip
langsung oleh Qatadah dari Anas, akan tetapi beliau menukilnya
dengan metode 'balagh' (disampaikan oleh seseorang kepadanya
tanpa diketahui sumbemya- penerj). Ketika Qatadah hendak
menyebutkan sanad-nya secira detil, maka dia pun menisbatkannya
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dengan perantaraan (beberapa periwayat) hingga Nabi SAW.

't:f;|* :lsvi|* 
"bj'o$'-{Ja 

S'6i fsyrr'bah, Aban, dan

Hammad berkata, "Diriwayatkan dari Qatadah [dengan lafazhJ,

'Dari (Jrainah'."). Maksudnya, mereka meriwayatkan dari Qatadah

dari Anas dan hanya menyebutkan Urainah tanpa menyebut Ukl.

Riwayat Syu'bah yang dimaksud dinukil dengan sanad yang maushul

oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang zakat. Sedangkan

riwayat Aban (yakti Ibnu Yazid Al Attar) dinukil dengan sanad yang

maushul oleh Ibnu syaibah. Lalu riwayat Hammad (Ibnu Salamah)

disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i.

,f ,- F'?f ,t'i'* rrry 
e,1 * vft: f cf i. ;h;.'Jtlr

(Yahya bin Abi Katsir dan Ayytb berknta, dari Abi Qilabah, dari

Anas, "sekelompok orang dari tJkl datang... '). Maksudnya, kedua

orang ini meriwayatkan berbeda dengan riwayat mereka yang

terdahulu, dimana keduanya hanya menyebutkan Ukl tanpa

menyinggung Urainah. Riwayat Yahya dinukil dengan sanad yal;.g

maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang orang-orang

yang memberontak. Adapun riwayat Ayyub dinukil dengan sanad

maushul oleh Imam Bukhari pada pembahasan tentang bersuci.

Hadits kedua pada bab di atas dinukil oleh Imam Bukhari dari

Ivluhammad bin Abdurrahim, dari Hafsh bin Umar Abu Umar Al
Flaudhi, dari Hammad bin Zaid, dat'. Ayyrb dan Al Hajjaj Ash-

Shawwaf, dari Abu Raja' (mantan budak Abu Qilabah). Muhammad

bin Abdurrahim adalah yang terkenal dengan sebutan Sha'iqah Al
Bazzar dan biasa dipanggil Abu Yahya. Adapun Hafsh bin Umar

{guru Muhammad bin Abdurrahim) juga adalah guru Imam Bukhari'

Terkadang Imam Bukhari menukil darinya melalui perantara seperti di

tempat ini.

(Ayyub dan Al-Hajjai Ash-Shawwaf menceritakan kepada kami,

keduanya berkata, Abu Qilabah menceritakan kepadaku), demikian

tercantum dalam naskah yang menjadi pegangan, yakni "Dia berkata,
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' Abu Qilabah menceritakan kepadaku "' dengan menggunakan bentuk

tunggal, dan yang dimaksud adalah Hajjaj. Adapun redaksi riwayat

Ayyub tidak diketahui melalui riwayat ini. Kemudian terjadi

perbedaan dalam masalah ini; apakah dia mengutip langsung dari Abu

Qilabah atau melalui perantara? Ad-Daraquthni menjelaskan masalah

ini seraya berkata, "Apabila Ayyub meriwayatkan langsung dari Abu

Qilabah maka dia hanya mengutip kisah suku Urainah, dan jika dia

meriwayatkan dari Raja' mantan budak Abi Qilabah, maka dia

menyebutkan juga kisah Abu Qilabatr bersama Umar bin Abdul Azis

serta apa yang terjadi di antara dirinya dengan Anbasah bin Said.

Adapun Hajjaj Ash-Shawwaf meriwayatkannya dengan lengkap dari

Abu Raja' dari Abu Qilabatr." Demikian pernyataan Ad-Daruquthni

dan hal ini sudah disitir pada pembahasan tentang bersuci.

# Uie )$i :osy l))t l65i ilt @t" eitabah dibelaknng

,r*Oo, tidurnya maka )nbasa bin Sa'id berknta). Demikian

disebutkan di tempat ini secara ringkas. Akan dinukil pada

pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan) dari jalur Ismail bin
Aliyah, dari Hajjaj bin Shawwaf secara panjang lebar. Demikian juga

dikutip Al Ismaili melalui jalur Ayyub, dari Abu Raja', dari Abu

Qilabah. Mengenai penjelasannya akan dikemukakan pada

pembahasan tentang diyat (denda pembunuhan).

a,J"i;r'F ... tr ,t ,,r,Ji ,* u>t t S,6i lttu eilabah berkata,

"Diriwayatkan dari Anas dengan lafuh 'Dari Ukl'." Lalu dia
menyebutkan kisah). Maksudnya, kisah tentang mereka yang berasal

dari suku Ukl tersebut. Pembicaraan tentang hadits Abu Qilabah telah

dipaparkan pada pembahasan tentang bersuci.

Catatan

Lafazh "syu'bah berkata... dan seterusnya hingga akhir bab",

dalam riwayat Abu Dzar disebutkan antara "Bab PerangDzat Qarad"
dan "Bab Perang Khaibar", dan inilah yang diikuti Al Ismaili.
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Sedangkan menurut riwayat yang lainnya, lafazh tersebut

dicantumkan sesudah cerita suku Urainah, dan inilah yang lebih tepat.

Barangkali pemisahan terjadi akibat perbuatan sebagian periwayat.

Kemungkinan juga Imam Bukhari sengaja melakukan hal itu sebagai

isyarat bahwa kisah suku Urainah menyatu dengan perang Dzatu

Qarad, sebagaimana disitir oleh sebagian peng:tmat peperangan Nabi
SAW, meskipun yang benar adalah selain itu.

38. Perang Dzatu Qarad

'# * *t y \t * Ut ra.p tr)vi u1 itVt /:
?4

Perang ini disebabkan mereka menyerang unta-unta Nabi SAW.
Peristiwa ini terjadi tiga (hari) sebelum perang Khaibar.

'p'.;?,i 
A f?'Yr'; zr-'+,iu * €j i ri",r
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4194. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata: Aku mendengar

Salamah bin Al Akwa' berkata, "Aku keluar sebelum

dikumandangkan adzan pertama, dan unta-unta milik Rasulullatr SAW
digembalakan di Dzatu Qarad." Dia berkata, "lAku ditemui seorang

budak milik Abdunatrman bin Auf. Dia berkata, 'Unta-unta milik
Rasulullah SAW diambil orang'. Aku bertanya, , 'Siapa yang

mengambilnya?' Dia menjawab, 'Gathafan'." Dia berkata, "Aku
berteriak tiga kali 'Yaa shabahaah!' hingga aku memperdengarkan apa
yang ada diantara dua tempat bebatuan Madinah. Kemudian aku pergi
hingga berhasil menyusul mereka saat mereka sedang mengambil air
untuk minum. Aku membidik mereka dengan panahku dan aku
memang seorang pemanah. Aku berkata, 'Aku adalah lbnu Al Akwa',
hari ini adalah hari keji'. Aku mengucapkan rajaz (syair) sampai
berhasil menyelamatkan unta-unta dari mereka. Aku merampas juga
dari mereka tiga puluh burdah (selimut bergaris)." Dia berkata, "Nabi
SAW datang bersama orang-orang. Aku berkata, 'Wahai Nabi Allah
aku telah mencegah orang-orang itu dari air sementara mereka
kehausan, ufuslah seseorang kepada mereka'. Beliau bersabda, 'Wahai
Ibnu Al Alcwa', engkau telah berhasil, maka berilah kemudahan'." Dia
berkata, "Kernudian kami kembali dan Rasulullatr SAW
memboncengku di atas untanya hingga kami masuk Madinah."

Keteranean Hadits:

(Bab Perang Dzatu Qarad). Sebagian membacanya dengan
lafazh 'qurud'. Dinukil juga dengan lafazh 'qurad'. Al Hasyimi
berkata, "Cara pengucapan yang pertama adalah menurut ahli hadits,
sedangkan kata'qurud' dinukil dari ahli bahasa."
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Al Bilazari berkata, "Adapun yang benar adalah versi pertama.

Ia adalatr air yang terletak sekitar satu barid dari wilayatr suku

Ghathafan. Ada juga yang mengatakan berjarak selama satu hari

perjalanan."

?r"-,;';? U *i yh, ,P ,lt16,* t2ivi s1ri1:$t q1
(Perang ini disebabkan merekn menyerang unta-unta Nabi SAll/.

Peristiwa itu terjadi tiga [hariJ sebelum perang Khaibar). Demikian

ditegaskan oleh Imam Bukhari. Hal itu berdasarkan hadits Iyas bin

Salamah bin Al Akwa', dari bapaknya. Dimana pada bagian akhir

hadits panjang 
-yang 

dikutip Imam Muslim melalui jalurnya-
disebutkan, "Dia berkata, 'Kami kembali 

-yakni 
dari perang Dzatu

Qarad- ke Madinah. Demi Allah, tidaklah kami tinggal di Madinah

kecuali tiga malam, hingga kami keluar menuju Khaibar'."

Menurut Ibnu Sa'ad, perang Dzatu Qarad terjadi pada bulan

Rabi'ul Awal tahun ke-6 sebelum perjanjian Hudaibiyah. Versi lain

mengatakan pada bulan Jumadil Awal. Dari pemyataan Ibnu Ishaq

disimpulkan bahwa perang Dzait Qarad terjadi pada bulan Sya'ban

tahun tersebut. Sebab dia berkata, "Peristiwa bani lihyan berlangsung

pada bulan Sya'ban tahun ke-6 H. Ketika Nabi SAW kembali ke

Madinah, beliau tidak tinggal kecuali beberapa malam hingga

Uyainah bin Hishn menyerang dan mengambil unta-unta milik Nabi

SAW."

Al Qurthubi (pensyarah Shahih Muslim) berkomentar ketika

rnembahas hadits Salamah bin Al Akwa'. "Para ahli sejarah tidak

berbeda pendapat bahwa perang Dzatu Qarad terjadi sebelum

peristiwa Hudaibiyah. Maka apa yang disebutkan dalam hadits

Salamah adalah kesalahan dari sebagian periwayat." Dia juga berkata,

"Mungkin juga dikompromikan dengan mengatakan bahwa

kemungkinan Nabi SAW mengutus satu pasukan kecil yang terdapat

Salamah bin Al Akwa' ke Khaibar sebelum penyerangan secara besar-

besaran. Maka Salamah mengabarkan tentang dirinya dan orang-orang

yang keluar bersamanya, yakni ketika dia mengatakan, "Kami keluar
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ke Khaibar." Al Qurthubi berkat4 "Pandangan ini didukung

keterangan Ibnu Ishaq yang menyebutkan bahwa Nabi SAW
mengutus pasukan ke Khaibar dan di dalamnya terdapat Abdullah bin
Rawahah sebelum penyerangan secara besar-besaran. Hal ini terjadi
sebanyak dua kali." Namun, redaksi hadits di atas tidak selaras dengan

cara penggabungan ini. Karena dalam hadits yang dimaksud, sesudah

kalimat, "Kami keluar ke Khaibar bersama Rasulullah SAW maka

Umar mendendangkan sya'ir." Di dalamnya juga terdapat sabda Nabi
SAW, "Siapa yang berdendang?". Lalu disebutkan perang tanding
antara Ali dan Marhab serta pembunuhan Amir, maupun hal-hal lain
yang terjadi pada perang Khaibar, ketika beliau melakukan

penyerangan besar-besaran. Atas dasar ini, apa yang terdapat dalam
kitab Shahih tentang waktu terjadinya perang Dzata Qarad, lebih tepat

dibanding keterangan para sej arawan.

Namun, mungkin dikompromikan dengan mengatakan bahwa
penyerangan suku Uyainah bin Hishn terhadap unta-unta milik Nabi
terjadi dua kali, penyerangan pertama adalah yang disebutkan Ibnu
Ishaq dan ini terjadi sebelum peristiwa Hudaibiyah, dan penyerangan

kedua sesudah peristiwa Hudaibiyah, sebelum mereka berangkat ke
Khaibar. Adapun pemimpin kaum musyrikin yang menyerang unta-
unta tersebut adalah Abdunahman bin Uyainah, seperti dalam redaksi
riwayat Salamah yang dikutip Imam Muslim. Pernyataan ini didukung
juga oleh keterangan Al Hakim di dalam kitab Al lklil bahwa
penyerangan ke Dzu Qarad terjadi beberapa kali. Pada kali pertama

dipimpin Zaid bin Haritsatr sebelum perang I_Ihud, dan pada kali ke
dua dipimpin langsung oleh Nabi pada bulan Rabi'ul Akhir tahun ke-5
H, dan kali ketiga menjadi perselisihan para ulama. Jika pernyataan ini
akurat maka penggabungan yang saya sebutkan sudah cukup kuat.

Imam Bukhari menyebutkan hadits pada bab ini dari Qutaibah
bin Sa'id, dari Hatim, dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah bin Al
Akwa'. Hatim adalah Ibnu Ismail, Yazid bin Abi Ubaidah adalah

mantan budak Salamah bin Al Akwa'.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dengan sanad yang
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ringkas dalam pembatrasan tentang jihad dari MaLki bin Ibrahim, dari

Yazid.

Jrl,* o\3;'ot ,y *; (Alat keluar sebelum dihtmandangkan

adzan pertama). Yakni adzanshalat Subuh. Makna ini diindikasikan

riwayat Muslim, bahwa dia mengikuti mereka sejak keadaan masih

samar hingga matahari terbenam. Dalam riwayat Makki disebutkan,

"Aku keluar dari Madinah ke aratr Ghabah."

t,-.r,t:,?r rbt yht * lt J,3Lux.u€i (Adapun unta-

unta milik Rasulullah SAW digembalaknn di Dzu Qarad). Kata

'liqaah' artinya unta-unta yang memiliki air susu. Bentuk tunggalnya

adalah 'liqfuah'. Adapun kata'laquufu' artinya air susu. Ibnu At-Tin
menyebutkan bahwa saat itu terdapat 20 vrrta yang memiliki susu. Dia

berkata, "Diantara mereka (para penggembala) terdapat putra Abu
Dzar dan istrinya, maka kaum musyrikin menyerang mereka dan

membunuh putra Abu Dzar itu serta menahan istrinya.

J:r-t ,F.,F;r .ri! i"i ,;ri (Alat ditemui budak milik
a,

Abdurrahman bin Aufl. Aku belum menemukan keterangan tentang

namanya. Ada kemungkinan dia adalah Rabah budak milik Rasulullah

SAW seperti dalam riwayat Muslim, seakan-akan budak itu dimiliki
oleh salah seorang dari mereka dan memberi pelayanan kepada yang

satunya, maka terkadang dinisbatkan kepada salah seorang dari

mereka dan terkadang pula dinisbatkan kepada yang lainnya.

l_{ht (Gathafan). Penjelasan tentang nasab mereka telah

disebutkan pada pembahasan perang Dzatur-Riqa'. Dalam riwayat

Makki disebutkan, "Ghathafan dan Fazarah." Lafazh ini termasuk

gaya bahasa menyebutkan yang khusus setelah kata yang bersifat

$mum. Sebab Fazarah adalatr bagian dari Gathafan.
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Hudaibiyah kemudian kami datang kembali ke Madinah. Rasulullah

SAW mengirim hewan tunggangannya bersama Rabah budahtya dan

aku bersamanya. Alu pun keluar bersama lada milik Thalhah dan

aku memberinya minum serta menggembalakannya ke tempat

penggembalaan [dengan hewan lainnyaJ. Ketika pagi hari ternyata

Abdurrahman Al Fazari menyerang ...).

Imam Ahmad dan Ibnu Sa'ad menukil dari jalur ini, # #}t *
'6;i'nr;ta pi y iu'& in J?i P ,*'tvini esrflt,* i.#
n' ,rp ),'l?:t'git'uts, Y?t era, ur'i| C6i 6-,t ii iA ,ytt ,Pi
'Ar'l;t t)b (Abdurrahman bin Llyainah bin Hishn Al Fazari

menyerang lruda tunggangan Rasulullah SAW lalu menuntunnya

semuanya serta membunuh penggembalanya." Dia berkata, "Aku

berlrata, 'Wahai Rabah, ambil laila ini dan serahkan kepada Thalhah,

dan sampaikan juga kejadian ini kepada Rasulullah SAW'.).

ArThabarani meriwayatkan melalui jalur lain dari Salamah,

)*; ,a.,b 3u;i n ,;". i. z# $$ ,tirst 4i *i *t e*r*?
Srgr; 'l;'i:JO ilr & ir' (Atu keluar membawa busur dan anak

panahku untuk memanah binatang buruan. Akan tetapi ternyata

Uyainah bin Hishn telah menyerang unta-unta milik Rasulullah dan

menghalaunya).

Pada dasarnya, Riwayat-riwayat di atas tidak saling

bertentangan, karena baik Uyainah maryun Abdurrahman bin

Uyainah berada di antara kaum itu. Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq

menyebutkan bahwa Mas'adatr Al Fazari juga sebagai pemimpin

F azaruh dalam peperangan ini.

?e,* t*'*:ht (Alat berreiak sebanyak tiga kali). Dalam

riwayat Al Mustamli disebutkan'bitsala/si' (dengan tiga kali). Kata

' sharakha' bermakna teriakan unfuk meminta pertolongan.

*!t ,$',rt.6',rart6 (Aht memperdengarkan apa yang ada
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antara dua tempat bebatuan Madinah). Disini terdapat indikasi yang

menyatakan bahwa suaftrnya sangat keras. Atau ia termasuk kejadian
yang diluar kebiasaan. Imam Muslim meriwayatkan dengan redaksi,
u.6d I:_!SUI t;-;(.St tiiitrd z;Si'e,:r$ (Aku menaiki bukit kecil dan

menghadap ke Madinah, lalu berseru tiga kali). Dalam riwayat At-
Thabarani disebutkan , it q? ;e;Jfe ,'o6t? 6- :',to&'j * C.':;d
L?t Lpt /8t e€t$ ,:d:.i * nt }* 4t (Alat menaiki anak bukit

kemudian berseru 'Ya Shabahaah'. Maka seruanku sampai kepada

Nabi SAW. Maka beliau berseru kepada manusia, 'Keadaan genting...
keadaan genting'.). Riwayat semakna dengannya dikutip juga oleh
Ibnu Ishaq.

i6t* J- (Yo shabahaah). Ini adalah kalimat yang diucapkan

untuk menyadarkan mereka yang berada dalam kelalaian agar bangkit
mengahadapi musuh.

,+) *Jb'cji;-Jr"rj 6"*udian aku bergerak maju ke arah

depanku). Yakni aku tidak menoleh ke kanan dan ke kiri bahkan
segera berlari. Dia adalah seorang yang sangat cepat berlari seperti
akan dijelaskan di akhir hadits.

'n4*til o-L lSampai alru mendapati mereka). Dalam riwayat

Makki disebutkan , b:i-ti UiTAi up lSampai aku bertemu mereka

telah mengambilnya). Maksudnya, mengambil unta. Dia
mengungkapkan dengan f il mudhari' (kata ke{a bentuk sekarang

dan akan datang) untuk memperkuat makna dalam menggambarkan
keadaan.

menghadap kepada mereka dan melempari mereka dengan anak
panah.

g-'!'f;-iiti ,Li'\,;.r si ,Ji,ii (Aku berkata, ,Aku adarah

Ibnu Al Akwa', dan hari ini adalah hari keji"). Ar-Rudhdha' adalah
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bentuk janak dari kata raadhi'artinya yang keji. Maksudnya, hari ini
adalatr hari kekejian, yalmi hari kebinasaan onmg-orang yang keji.
Asal ungkapan ini, konon pernah ada seseorang yang sangat bakhil.
Jika dia ingin memerah untanya maka dia langsung meminum pada

puting susu untanya agar tidak didengar tetangganya atau mereka
yang kebetulan lewat agar mereka tidak meminta air susu untanya.
Versi lain mengatakan, dia melakukan seperti itu supaya tidak ada

yang rusak saat jatuh ke dalam bejana, atau tersisa sesuatu di bejana

saat dia meminumnya. Maka orang-orang mengungkapkan dalam
pribahasa "al umm man radha'(Ibu adalah yang menyusui).

Menurut versi lain, makna permisalan tersebut adalah; orang
yang keji menetek dari perut ibunya. Dikatakan; setiap orang yang

memiliki sifat keji maka diberi sifat dengan kata 'mengisap' dan
'menetek'. Pendapat lain mengatakan; maksudnya adalah orang yang
mengisap ujung jari-jari tangannya jika gigi-giginya sudah jarang, dan

ini menunjukkan ambisinya yang sangat kuat. Ada juga yang
mengatakan; maknanya adalah penggembala yang tidak membawa
wadah untuk memerah susu. Apabila ada tamu yang datang

kepadanya, maka dia berdalih tidak memiliki wadah untuk memerah.
Jika dia ingin minum, maka dia langsung minum dari puting susu

hewan tersebut.

Abu Amr Asy-Syaibani berkata, "Maknanya adalah orang yang
langsung mengisap air susu dari puting susu kambing atau unta ketika
dia menginginkan susu. Hal itu dilakukan karena sifat kikirnya yang
terlalu." Sebagian berkata, "Asal penggun:uul kata ini adalah untuk
anak kambing yang meminum air susu dari dua induk, karena sangat
lapar." Sebagian lagi berkata, "Makna perkataan itu adalah; hari ini
diketahui orang yang menyusu dari wanita mulia lalu dididik menjadi
orang yang hebat, dan diketahui pula yang menyusu pada wanita
celaka lalu diasuh menjadi orang yang hina."

Sebagian lagi berpendapat, "Maknanya; hari ini diketahui siapa
yang disusui dengan peperangan sejak kecil dan terbiasa dengannya
dibanding dengan yang lainnya." Ad-Dawudi berkata, "Maknanya,
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hari ini sangat keras atas kalian. Pada hari ini wanita pengasuh akan

berpisah dengan orang yang dia asuh dan tidak akan mendapati lagi
orang yang akan diasuh."

As-Suhaili berkata, "kalimat al yaum yaum ar-rudhdha'boleh
dibaca al yaumu yaumu ar-rudhdha', dan bisa juga dibaca al yaumu

yaum ar-rudh'u' jikakata'yaum 'pertama diposisikan sebagai 'zharf'
(kata keterangan). Dia berkata, '?erkara ini diperbolehkan jika kata

keterangan itu tidak mempersempit kata kedua." Dia berkata pula,
"Para pakar bahasa berkata; jika diperuntukan bagi 'orang keji' maka

dikatakan, 'radha'a, yardhu'u, radha'atan' bukan yang lain. Adapun
jika diperuntukkan bagi bay maka dibaca radhi'a, yardhi'u,
radhabn. Misalnya dalam kata,'radhi'a ash-Shabiy tsadya ummihi'
(bayi itu mengisap puting susu ibunya). Sama seperti pola kata sami'a,
yasma'll, sama'an.

Dalam riwayat Imam Muslim di tempat ini disebutk*, l:_ji6
'F:it ;:3u|$:1 (Aht datang melempari mereka dengan anak panah

dan melantunkan sya'ir). Disebutkan juga, ft.'&ll'q*t ti"ltl

e *'6 Jie,t$$,$aei:t"&")iU)6l.5 il';Ot'#n *: €
e.tbn J-+Jr ,!-t:ai o$ ,:'o,fi'^#:t jWt ei::lai|W|rXt
ilflurffij ,F o* A-tA (Aku berhasil menyusul salah seorang

laki-laki diantara mereka dan memanahnya tepat di kakinya hingga
menembus mata kaki. Aku terus menerus memanah dan melecehkan

merekn. Apabila seseorang mengejarku dengan kuda makn aku pergi
ke pohon dan duduk dibawahnya kemudian alat memanahnya hingga

menewaskan latdanya. Apabila kuda-kuda menyerbu dan berada di

.jalur yang sempit, aku segera naik ke atas gunung dan melempari
wereka dengan batu-batu).

Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, tilf ,*\\ ez;JrU'gi
#uru, tlrUi l+otb "i "i'rkit ^tb'ib (Salamah sama seperti

singa, apabila dikejar dengan lada makn dia lari, kemudian
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menghadang mereka dan menghalau mereka dengan anakpanah).

is;.'*1.tti'fr 'c.lat 2, i.ii1 e.tii,, iriina r (A hr m eny el am atkan

unta-unta dari mereka dan merampas sebanyak tiga puluh burdah).

Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, 'r* $ L;r rff U:6i irt

#.rbt ,,.-;uirrliib\lf q Pi yh, * !, )yi i*'uil',
jt-t.e t';,ru;- tt;3'w*)'rs ;.'#'cr,'-St t'Fl,?'e1,,tli'ei;:ir t dr
$i!i 'i :d ,s,3 .u'ii /\ &'drt o\sa-t|*i &i'i"6t Gful rya

i,S't,t:*j, i\:# g\t*,p,i;ir|'e fl C Iti,tit,b'q 4 tiC

?;\,'Jif Ft y io',J- l' )i: e:'l U-?:,h g.* * ; r;t

'Jifr: ,i;!j,'$'niti z:# i. ,>*"jri*t $ Cu |i\Lr'i'c,rc ,n€r-\t

jt #t *t* ,P riui ,r:;;i ,sjl t ,-r *l ;,t'nla$6'Jri ,e4t ,*
,il? ;b ib',.{yd ,is ,by it i $.H )t }'n Jtr-io y *
iu * ,/ eft;&;b'ertr'6sli )ttlii6'f * fj,:Fli
V * I'ii-S.tfiii a<:s-',sa plr?iii,iLf\,;.rsiioir Uj

,4q;19,4ii'Y ,P ,f3 t\:ttrl S'iii:;:.'*Vt a;l\:rb t;-

'5, '"j ,iO ?nr k A)t )H (Alat terus seperti itu hingga tidak tak

satupun tunggangan Rasulullah SAW dari unta yang diciptakan Allah,

melainkan aku tinggalkan dibelakangfu. Kemudian aku mengihtti dan

memanah merekn, hingga mereka melemparkan lebih dari tiga puluh

burdah [selimut bergarisJ dan tiga puluh tombak untuk meringankan

beban mereka." Dia berkata, "Merekfl mendatangi tempat yang

sempit lalu merekn didatangi seseorang dan mereka duduk makan

siang, sedang alat duduk di atas puncak bukit. Laki-laki itu berkata

kepada mereka, 'siapakah ini?' Mereka menjawab, 'Kami mendapati

orang ini bagaikan benteng'. Laki-laki itu berkata, 'Hendaklah empat

orang di antara knmu bangkit kepadanya'." Maka mereka

menghampirinya namun beliau mengancam mereka, hingga mereka

kembali. Beliau berkata, "Alru tidak meninggalkan tempatku hingga

aht melihat para penunggang lada daripada pasukan Rasulullah
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SAW, orang pertama yang tiba dari mereka adalah Al Akhram Al
Asadi. Aht berlrata kcpadanya, 'Seranglah merelca'. Akhirnya dia

dihadang oleh Abdurrahman bin Uyainah dan ternyata Abdurrahman

berhasil membunuhnya. Kemudian Abdurrahman mengambil ladanya

ilamun Abu Qatadah mengejar dan membunuh Abdurrahman lalu

mengambil kembali latda tersebut." Beliau berkata, "Aku mengilaili

merelra dengan berjalan kaki hingga aht tidak melihar seorang)un.

Sebelum matahari terbenam, mereka bergerak menuiu lembah yang

terdapat padanya air dan disebut Dzat Qarad. Merel<a minum darinya

dan merelca dalam keadaan haus." Dia berkata, "Dia mengusir

merelrn dari tempat air hingga berhasil menghalau mereka. Mereka

meniggalkan dua lada di dekat bukit, maka aht datang membawa

htda itu kepada Rasulullah SAW.'").

Ibnu Ishaq menyebutkan kisatr serupa seraya berkata,

"Sesungguhnya Al Akhram adalah gelar, adapun namanya adalah

Mihraz bin Nadhlah." Akan tetapi dalam riwayatnya disebutkan,

"Habib bin Uyainah bin Hishn" sebagai ganti "Abdurrahman bin

Uyainah bin Hishn." Maka ada kemungkinan orang itu memiliki dua

nama.

bjtt Fio"l, li,r * Cr rEi (N"ti sAW datang bersama

orang-orang). Dalam riwayat Muslim disebutkan, U. t* rj9 d.Sii

UfibT,p ,",1qizt+riio q.YrLf\i (Pamanht Amir bin

Al Ah,va' datang kepadaku membawa tempat berisi air dan satu

tempat lagi berisi susu, maka alat berwudhu dan minum). Kemudian

aku datang kepada Nabi SAW dan dia berada di tepi air yang aku

rnengusir mereka darinya, dan temyata beliau telah mengambil semua

yang aku selamatkan dari mereka, dan Bilal menyembelih seekor unta

untuk beliau.

'gir ?}ir L3; li 1lt " 
telah menghalangi orang-orang itu dari

air).Maksudnya, aku mencegah mereka untuk minum.

ebLIJl|91U;.O (Kirimlah pasukan kepada mereka sekarang).
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Dalam riwayat Muslim disebutkan , l?ir, e'$i if l' J?: U ,"$l
'4 JLi '"#)'e tai-..it'&ftb f tfry(Alat berkata, 'y4/ahai

Rasulullah, biarkanlah alru memilih dari kaum itu seratus orang untuk

mengikuti orang-orang itu, hingga tidak ada diantara mereka yang

membawa berita'. Dia berknta, 'Lalu beliau tertawa.). Dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan , ppt 6tbi'c,:ir\ ht yY C ,f" ! !, l?; U

(Al* berkata, 'Wahai Rasulullah, sebiranya engkau melepaskan

bersamalru seratus orang laki-laki, alat aknn mengambil unta-unta

milik orang-orang itu'.).

!*6 *:u 9'i''lt o,rr U isui lnaiou bersabda, "wahai lbnu Al

Akwa', engkau telah berhasil maka permudahlah"). Kata 'asjih'
bermakna mudah. Artinya; engkau telah berhasil mengalahkan mereka

maka berilah maaf. Kata 'as-sajahah ' artinya 'as-suhulah'
(kemudahan).

Makki menambahkan dalam riwayatnya,'C'rS Cb\:jl ip"oi
(Orang-orang itu telah menilonati jamuan di tengah kaum mereka).

Dalam riwayat Al Kasmihani disebutkan,'g'rJ'Ce (Dari kaum

merekn).Imam Muslim meriwayatk a1, 6 if,L ,/\l',a oi:J 4
(Sesungguhnya mereka menikrnati jamuan di Gathafan). Dalam

riwayat Ibnu Ishaq disebutkan,it-irb Co:4 ilr ffit (Mereka

sekarang sedang minum-minum di Gathafan). Maksudnya, mereka

telah lolos dan sampai serta menginap di negeri kaum mereka, dan

sekarang mereka sedang dijamu serta diberi makan. Dalam riwayat

Imam Muslim; dia berkata, r jir:3 ila a::':? Lr^j P '* :r)w ,ytiW
;;116 ti,;a ltit 6st triut ,rj.p ri1 riG (Seorang taki-taki datang

dan berkata, 'Si fulan menyembelih unta untuk menjamu mereka,

ketika mereka menguliti kulitnya ternyata mereka melihat debu, maka

mereka berkata: Orang-orang itu telah datang kepada kamu, lalu
mereka keluar melarikan diri'.).
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,:14 j (Kemudian kami lcembcly'. Maksudny4 ke Madinah.

-;,y,r.lits ,i fs d'pi yh,e !, Ji,: gii-:
(Rasulullah SAW memboncenglean di atas untanya sampai kami.

m asuk M adinah) . D alamriwayat Muslim disebutkan, !"1?j elt:tt'i
,t-air o* 'oitti l;t a)o ilt k (Kemudian Rasulullah SAW

memboncenglu dibelakangnya di atas untanya yang bernama

Adhba). Lalu disebutkan kisah seorang Anshar yang berlomba dan

dikalahkan oleh Salamah. Dia berkata, if tlJ Vif1f,4i'ri,ir it'*+'l

tidak tinggal kecuali tiga malam hingga knmi keluar ke Khaibar." Di
dalamnya disebutkan, "Rasulullah SAW bersabda,'Sebaik-baik

prajurit berkuda kita hari ini adalah Qatadah dan sebaik baik prajurit
pejalan knki kita hari ini adalah Salamah'." Salamah berkata,

"Beliau memberiku satu bagian untuk pejalan knki dan penunggang

kuda seluruhnya)').

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Al lklil dan Al-Baihaqi

dari jalur Ikrimah bin Qatadah bin Abdullah bin Ikrimah bin Abdullah

bin Abi Qatadah, bapakku menceritakan kepadaku, dari bapaknya,

dari Abdullah bin Abi Qatadah, bahwasanya Abu Qatadah membeli

kudanya, lalu dia bertemu Mas'adah Al Fazari dan terjadi perang

mulut antara keduanya. Abu Qatadah berkata, 'Aku memohon kepada

Allah agar mempertemukanmu denganku di atas kuda ini'. Mas'adah

berkata, 'Ya Allah, kabulkanlah'." Dia berkata, "Ketika Abu Qatadah

sedang memberi makan kuda itu, tibatiba dikatakan bahwa unta-unta

perah telah diambil. Diapun menunggang kudanya dan langsung

menyerang ke perkemahan. Mas'adah muncul di atas kudanya seraya

berkata, 'Allah telah mempertemukanku denganmu wahai Abu

Qatadah'." Lalu disebutkan perang tanding antara keduanya dan
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kemenangan Abu Qatadatr serta kekalatran kaum musyrikin. Tak

berapa lama kemudian, Abu Qatadatr datang kepada kaum muslimin

sarnbil menuntun unta-unta perah. Nabi SAW bersabda, "Abu

Qatadah adalah pemimpin prajurit berlada."

Pelaiaran vang dapat diambil

1. Bolehberlarikencangdalampeperangan

2. Memberi peringatan dengan suara yang keras.

3. Seseorang boleh memperkenalkan dirinya bahwa dia seorang

pemberani dengan maksud untuk menakut-nakuti musuh.

4. Disukai memberi pujian kepada pemberani dan orang yang

memiliki keutamaan terutama ketika dia melakukan perbuatan

yang baik, agar dia semakin menambah kebaikannya. Namun,

hal ini dilalnrkan jika agamanya tidak terganggu.

5. Boleh melakukan lomba kecepatan dan ketangkasan.

Diperbolehkannya hal ini 
-tidak 

diperselisihkan- jika tidak
ada imbalan. Namun, jika ada imbalannya, maka tidak
diperbolehkan.

39. Perang Khaibar

, d4.. t4t.ai -.ol,.,c.o.t o1 c c.tc,

dl f Cf *t o-rgl rft^r:Jl ,J. L--l-,dl _,,t*l ci. P ;
:;+ ;ii q ,f t- ,tQLsu * 6y ,r'* ?G *i *\t
S'u ,eF :,;it',/./u.,\it'i * 1r'r\, Gt ;';;tt *
.t:a;'{t }t" ; l:a*;t}*:r,+-)dt A?G i ,k?,

4195. Dari Busyair bin Yasar, S*uia bi; An-Nu'man
mengabarkan kepadanya, bahwasanya dia keluar bersama Nabi pada
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perang Khaibar, hingga ketika kami berada di Shatrba' 
-tempat 

yang

berada di dekat Khaibar- beliau shalat Ashar, kemudian meminta
perbekalan namun tidak dihidangkan kecuali Sawiq, maka beliau

memerintahkan agar dibasatri dengan air, lalu beliau makan dan kami
pun makan. Kemudian beliau berdiri untuk shalat Maghrib, beliau

berkumur-kumur dan kami pun berkumur-kumur, beliau shalat dan

tidak mengulangi wudhu."

griot* dtee,;,JG&?nt qrf?'lt /*'*
\i lG J- :ytl.*t,rl.,y3ig,i,5,!;,; J\*)

t , .o , , ,

ifrfp! ):ri.-J- Jji rt.p:>V:r'r,G JttJ fdXLf,,; U t-ii..*i

| 'lb \) 6!$ \i
*) t1 lriitrr di r:;:.f r, e,it:s';;v

riisr 6';it';"#i

Jb l:t J;'''Jt-
',L'; :Jv .9f'",1t

n'ye tSG

i,i ,l' qi t1.

4: q'?=* rit t-jt L-it'^$t uni:,'. t'. ) ,_

qL d:f cAr;
rlr-r;lr tb a ,*j grht

;-+) ,irat u ,trtjd .hr

o\'i .i""*:e, gbi ,f ,eu'ntA'# fiG .*. tH,,i

*'.i' ,snr ri:,tir*;At ;;i tli 'dL r&1';a'itt

uy totilt :! 6 ,*; lrbt * Ut'Jt* ,i:",r{ tll',,r1i'1l

i ti=:i rd"G( * i,:C ,r; * tiv v:r,o; ;;r"A(

,:ui .arlL6*li:&'rf i' d:"'":tt lo #yr ,*
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'r,;sr ";r:a, 15 .':sri 1i :Jv ,i*, L1;ri ]f i,r J;i 6 ,lb;

,J.i q';:r,li.-H'o:* oL:riT| d';i ,G',fi ok

,:ri '- Jt, t!- 15 :JG .*'.,t:i * *s', ,*;Aii +
li tdl: c :Jrs .q* :I';, *, y\t ,* ir ,Sr-, ;.1,
qE ir ,bi,!t,ic .lk L; VcLi t;; ,ji, o.i :st"i,i,i{., V) J J I t l.

'r--"1 -) ft,-f*\; f )- i-';\ iU iG ,y ak ,*t
au,io fy6la 1$:L LA,,-A;;U,:r.t;)

4196. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, "Kami
keluar bersama Nabi ke Khaibar dan kami berjalan di malam hari.

Seorang laki-laki diantara kami berkata kepada Amir, 'Wahai Amir,
tidakkah engkau memperdengarkan kepada kami dendanganmu?'

Amir adalah seorang laki-laki penyair. Maka dia mulai melantunkan

syair kepada orang-oftulg itu seraya berkata:

Ya Allah, lrnlau bukan karena Engkau lami tidak akan mendapatkan
petunjuk,

kami tidak bersedelah dan tidak pula shalat.

Berilah ampunan sebagai tebusan untuk-Mu atas apa yang telah kami
lalaikan,

Teguhlrnn kaki-kaki kami bila bertemu musuh.

Berikanlah ketenangan atas kami,

sesungguhnya jila diserukan kepada kami niscaya ktmi enggan

mengikutinya.

Dengan seruan itu mereka datang kepada kami.

Rasulullah SAW bersabda, 'Siapakah yang berdendang ini?'
Mereka menjawab, 'Amir bin Al Akwa'. Beliau bersabd4 'Semoga

Alah merahmatinya'. Seorang laki-laki diantara kami berkata, 'Wajib
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wahai Rasulullatr? sekiranya engkau tidak menyenangkan kami

dengannya'. Kami datang ke Khaibar dan mengepung mereka hingga

kami ditimpa rasa lapar ydng sangat. Kemudian Allatt

menaklukkannya untuk mereka. Ketika orang-orang berada pada sore

hari dimana Khaibar ditaklu}tcan, mereka menyalakan api yang sangat

banyak. Nabi SAW bertany4 'Apakah api-api ini? untuk apakah ia

dinyalakan?' Mereka menjawab, 'Untuk dagrng'. Beliau bertanya,

'(Jntuk daging apa?'Mereka menjawab, 'Daging keledai jinak'. Nabi

sAw bersabd4 ,Tumpahkanlah ia dan pecahkan '. Seorang lakiJaki

berkata, 'Wahai Rasulullah, atau kita menumpahkannya dan

mencucinya'. Beliau bersabda, 'Atau seperti itu'. Ketika orang-orang

telah berbaris berhadap-hadapan dan saat itu Amir membawa pedang

yang pendek. Dia mengayunkannya untuk menebas kaki seorang

Yahudi. Namun, mata pedangnya kembali dan mengenai mata kaki

Amir hingga dia meninggal karenanya." Dia berkata; Ketika mereka

kembali, Salamah berkata, "Rasulullah sAw melihatku dan beliau

memegang tanganku. Beliau bertanya, 'Ada apa denganmu?' Aku

berkata kepadanya, "Ayah dan ibuku sebagai tebusan bagimu, mereka

mengatakan bahwa amalan Amir telah gugur'' Nabi SAW bersabda,

'sungguh telah berdusta orang yang mengatakannya, bahkan baginya

dua pahala --dan beliau mengumpulkan dua jarinya- Sesungguhnya

dia berjihad dan mujahid, sedikit sekali orang Arab yang berjalan

padanya seperti die'."

Qutaibah menceritakan kepada kami, Hatim menceritakan

kepada kami, dia berkata "Dia tumbuh di sana."

@:
(Bab Perang Khaibar). Khaibar adalah kota besar yang

memiliki benteng-benteng dan ladang-ladang, terletak sekitar delapan

barid dari Madinah ke arah syarn. Abu ubaidah Al Bakri

menyebutkan, "Kota itu diberi nama dengan nzlma seorang laki-laki

dari Amalik yang singgah padanya." Ibnu Ishaq berkata, 'T'{abi SAW
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keluar pada beberapa hari yang tersisa dari bulan Muharrarn tahun ke-

7 H. Beliau tinggal disana dan mengepungnya selama belasan malam

hingga akhirnya berhasil menaklukkannya pada bulan Shafar.

Yunus bin Bukair meriwayatkan dalam krtab Al Maghazi dari

Ibnu Ishaq, tentang hadits Miswar dan Marwan, keduanya berkat4

"Rasulullah SAW kembali dari Hudaibiyatr lalu turun kepadanya

surah Al Fath di antara Makkah dan Madinah, maka Allatt
memberikan Khaibar untuk beliau SAW di dalam surah rtu,

sebagaimana termuat dalam firman-Nya , $t:i-?ii;f eyh'$'tl1

:y'€ S;at 
*,ltloh menjaniikan kepada kamu harta ra.mpasan yang

sangat banyak dan kalian akan mengambilnya, Allah menjadikan bagi

kamu hal ini," yakni Khaibar. Beliau sampai di Madinah pada bulan

Dzulhijjatr dan menetap di sana, lalu berangkat menuju Khaibar pada

bulan Muharam.

Musa bin Uqbatr meriwayatkan dalam krtab Al Maghazi dari
Ibnu Syihab, 'T.{abi SAW tinggal di Madina}r selama dua puluh malam

atau sekitar itu, kemudian beliau keluar menuju Khaibar-" Dalam

riwayat Ibnu A'idz, dari hadits Ibnu Abbas, "Beliau SAW tinggal (di

Madinah) setelah kembali dari Hudaibiyah selama sepuluh malarn."

Sementara di kitab Al Maghazi karya Sulaiman At-Taimi disebutkan,

"Beliau SAW tinggal selama lima belas hari." Ibnu At-Tin
meriwayatkan dari Ibnu Al Hishar, kejadian itu berlangsung pada

akhir tahun ke-6 H. Pemyataan ini dinukil juga dari Imam Malik dan

dikuatkan Ibnu Hazm.

Namun, pernyataan-pernyataan ini saling berdekatan dan paling

kuat diantaranya adalah keterangan yang disebutkan Ibnu Ishaq.

Hanya saja mungkin digabungkan bahwa pemyataan tatrun ke-6 H
berdasarkan permulaan tahun hijriyah yang sesungguhnya adalatl

bulan Rabi'ulAwal.

Mengenai keterangan yang disebutkan Al Hakim dari Al Waqidi

-demikian 
juga yang disebutkan Ibnu Sa'ad- batrwasanya ia terjadi

di bulan Jumadil Ula. Maka yang aku lihat dalam kltab Al Maghazi
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karya Al Waqidi adalah bulan Shafar, dan sebagian mengatakan bulan

Rabiul Awal."

Lebih mengherankan lagr keterangan yang diriwayatkan Ibnu

Sa'ad dan Ibnu Abi Syaibah dari hadits Abu Sa'id Al Khudri, dia

berkata, o, '.:)1;:p gu;l.p jl*, p &,,t* ,;t tv'i
(Kami lreluar bersama Nabi ke Khaibar pada [tanggau 18 bulan

Ramadhan\. Sanad hadits ini hasan, hanya saja keliru, karena

barangkali yang dimaksud adalah keluar menuju "Hunain", lalu terjadi
perubahan penulisan menjadi "Khaibar". Sebab perang Hunain terjadi

sebagai akibat perang Al Fath (pembebasan kota Makkah). Sementara

Nabi keluar pada fathu Makkah di bulan Ramadhan.

Asy-Syaikh Abu Hamid menyebutkan dalam kitabnya At-
Ta'liqah bahwa peristiwa Khaibar terjadi pada tahun ke-5 H, dan ini
jelas suatu kekeliruan, mungkin saja yang dimaksud adalah

perpindahan dari Khandak ke Khaibar. Ibnu Hisyam menyebutkan

batrwa pada peristiwa itu Nabi SAW menunjuk Numailah bin
Abdullah Al-Laitsi untuk memimpin Madinah. Sementara dalam

kutipan Ahmad dan Al Hakim dari hadits Abu Hurairah; bahwa yang

ditunjuk untuk memimpin Madinah saat itu adalah Siba' bin Urfuthah,
dan inilah yang lebih benar.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan dalam bal ini 30 hadits,
yaitu:

Pertama, hadits Syua'ib bin An-Nu'man Al Anshari Al Haritsi,

bahwa dia keluar bersama Nabi SAW pada perang Khaibar.

Penjelasannya sudah disebutkan pada pembahasan tentang bersuci.

Maksud penyebutannya ditempat ini sebagai isyarat bahwa jalan yang

rnereka tempuh menuju Khaibar adalah jalur Ash-Shahba'.

Kedua, hadits Salamah bin Al Akwa' tentang perjalanan menuju

Khaibar dan terbunuhnya Amir bin Al Akwa'.

lF 4,ytiA ,i6,r; ,:r:, it Pt y Xu' ,P A,e L>*?

V li'tt-r 4,r6-(Alat keluar bersama Nabi SAW ke Khaibar.
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Kami berjalan dimalam hari. Lalu seorang laki-laki diantara kaum

tersebut berknta kepada Amir, 'Wahai Amir, tidakkah engknu

memperdengarknn leepada kami...'). Saya (Ibnu hajar) belum
menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang mengatakan itu.
Ibnu Ishaq mengutip dari hadits Nashr bin Datr Al Aslami, dia
mendengar Rasulullah SAW bersabda --{alam perjalanannya ke

Khaibar- kepada Amir bin Al Akwa', dan dia adalah paman

Salamah bin Al Akwa', sedangkan nama Al Akwa' adalah Sinan,

"Turunlah wahai lbnu Al Akwa', dendangkanlah untuk kami Syair-
syairmu." Dalam riwayat ini diterangkan bahwa Nabi SAW yang

memerintahkan hal itu kepadanya

feLrq:"i'g1 @aripada dendanganmu). Dalam riwayat Al

Kasmihani huruf ha' yang kedua dihapus dan diberi tasydid pada
huruf sebelumnya. Kata hunaihaat adalah bentuk jaroak dari kata
hunaihah yang merupakan bentuk tasghir dari kata hanah. Sama
halnya mereka membentuk kata tashgir dari lafazh sanah menjadi
sunaihah. Pada pembahasan tentang doa disebutkan, "lant asma'tana
min hunaatika" (Sekiranya engkau memperdengarkan kepada kami
syairmu). Yakni tidak menggunakan bentun tashghir.

r1t3.)'j)?G Okl 6laapun Amir adalah seorang laki-laki

penyair). Dikatakan; Hal ini menunjukkan bahwa ar-rajaz adalah
bagian daripada syair, karena apa yang diucapkan Amir pada saat itu
adalah rajaz. Penjelasan lebih lanjut tentang hal itu akan dipaparkan
pada pembahasan tentang adab.

riii--iir J e ti t; "#i (a Allah kalau buka karena Engpau

niscaya kami tidak akan mendapatkan petunjuk). Pada pembahasan

tentang jihad disebutkan dari hadits Al Bara' bin Azib bahwa ia
adalah syair Abdullah bin Rawahah. Mungkin dia dan Amir sama-
sama telah melantunkan syair tersebut. Buktinya, masing-masing
mengalami hal-hal yang tidak dialami oleh yang lainnya. Atau Amir
hanya mengulang kembali sebagian bait syair yang pernah
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dilantunkan Ibnu Rawatrah.

#.i,;UitS'raoti ?erttah ampunan, tebusan untulcrnu atas apa

yang kami telah lalaikan). Adapunkatafida'diberi kasrah pada huruf

fr' dan dibaca panjang. Ibnu Tin menyebutkan dengan memberi

fathah pada huruf awalnya dan dibaca pendek. Menurutnya, di tempat

ini sengaja dibaca kasrah dan dibaca pendek karena keharusan

mengikuti nada syair. Namun, pernyataannya tidak tepat, karena justru

kata itu tidak sesuai irama syair kecuali jika dibaca panjang.

Kemudian terjadi kemusykilan mengenai kata fidal karena ia

tidak boleh diucapkan sehubungan dengan Allah, sebab maknanya

adalah, "Kami menebus-Mu dengan jiwa-jiwa kami", lalu kata

pelengkap dari kata fido' (tebusan) sengaja dihapus karena telah

diketahui. Hanya saja 'tebusan' dapat dibayangkan bagi yang

mungkin mengalami kefanaan.

Kemusykilan ini dijawab bahwa ia adalah kalimat yang tidak

dimaksudkan makna zhahirnya, bahkan yang dimaksud adalatr

kecintaan dan pengagungan tanpa memperhatikan makna zhahir

lafazh. Sebagian berkata, "Syair ini ditujukan kepada Nabi SAW."
Dengan demikian maknanya adalah; Janganlatr engkau memberi

sanksi kepada kami karena kelalaian dan ketidakbecusan kami dalam

memenuhi hakmu serta memberi pertolongan kepadamu. Atas dasar

ini maka lafazh "Allahumma" bukan sebagai doa, tetapi sekadar

pembuka pembicaraan. Kemudian yang dimaksud, "Kalau bukan

karena Engkau", adalatr Nabi SAW. Akan tetapi pandangan ini
digoyatrkan oleh lafazh pada bait selanjutnya, yaitu:

Turunlcan kctenangan atas lumi.

Dan teguhkan knki-kaki kami jika bertemu musuh.

Karena sesungguhnya dalam hal ini dia berdoa kepada Allah.
Tetapi mungkin juga dikatakan maknanya adalah; Mintalah kepada

Tuhanmu untuk menurunkan ketenangan dan meneguhkan kita.

Mengenai kalimat "ma ittaqaina" rnaka diberi tasydid pada
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hunrf ta' dan sesudatrnya terdapat huruf qaf, melrn;r:ttt kebanyakan

periwayat. Maksudnya perintatr-perintah yang kami tinggalkan. Kata

'ma' dilam kalimat ini berfungsi sebagai keterangan. Dalam riwayat

Al Ashili dan An-Nasafi ditulis dengan hamzah qath'i kemudian

terdapat 6a' berbaris sulann, maka artinya adalatr kesalatran-kesalahan

yang kami tinggalkan, atau dosa-dosa yang kami tinggalkan dan kami

belum bertaubat darinya.

Al Qabisi menulis "ma laqiina" (apa'apa yang kami dapatkan),

yakni menggunakan huruf 'lam' dar. memberi tanda kasrah pada

huruf 'qaf . Maksudnya adalah; larangan-larangan yang kami

dapatkan. Sementara Qutaibah menukil dari Hatim bin Ismail

-sebagaimana 
akan disebutkan pada pembahasan tentang adab-

dengan lafazh,"ma iqtafaina", yak'rri menggunakan huruf qafberbais

sulcun serta huruf ta' yarug diberi bais fathah lafu htrruf ya ' berbaris

sukun. Mat<nany4 adalah dosa-dosa yang telah mengikuti kami. Ia
berasal dari kalimat "qafautu al atsar", artinya aku mengikuti jejak.

Demikian dinukil Imam Muslim dari Qutaibah dan inilah versi paling

masyhur sehubungan dengan rajaz ini.

t-lj/b$ qfi (Dan berilah ketenangan atas kami). Dalam

riwayat An-Nasafi disebutkan, jlb z$,-Ut ,;jiit (Dan berilah

ketenangan atas kami). Tetapi kalimat ini tidak sesuai dengan irama

syair.

, :Ai q'e* rit t.Jt gesungguhnya jika diteriakkan untuk kami

niscaya kami aonng Yakni kami akan datang jika dipanggil

berperang atau menuju kebenaran. Demikian yang saya lihat dalam

riwayat An-Nasafi. Jika riwayat ini akurat maka maknanya adalah Jika

kami dipanggil kepada selain kebenaran niscaya kami akan menolak.

r-?)b t;? gfufrl (Dengan seruan itu mereka datang kepada

lami). Maksudny4 mereka sengaja datang kepada kami dengan

seruan yang keras dan mereka memohon pertolongan atas kami.

Dikatakaq "owwaltu ala fulan wa awwaltu bi fulan", artinya aku
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memohon bantuan dengan si fulan. Al Khaththabi berkata,

"Maknanya, mereka datang kepada kami disertai ratapan, yang berasal

dari kata al awiil (ratapan). Namun, pertanyaan A1 Khaththabi

dibantah Ibnu At-Tin. Menurutnya, kata 'awwalu berasal dari kata

ta'wiil (minta pertolongan). Sekiranya ia berasal dari kata 'awiil
niscaya menj adi a'waluu.

Dalam riwayat Iyas bin Salamah dari bapaknya yang dinukil
Imam Ahmad 

-sehubungan 
dengan rajaz iru- terdapat tambahan:

$'Gt rfr.i rs1 (# tF. U t.iJr .t1

Sesungguhnya mereka telah angkuh atas kami

Jilra mereka menginginkanfitnah kami pun menolak

Kami tak pernah tidak butuh terhadap karunia-Mu

Bagian syair terakhir ini juga dinukil oleh Imam Muslim.

t4, '.,1' tii'; (Siapakah orang yang menuntun ini). Dalam

riwayat Ahmad disebutkan, ".rA,mir mulai melantunkan syair dan

menuntun rombongan." Ini adalah kebiasaan mereka jika ingin
memberi semangat unta, seseorang turun dan menuntun unta

kemudian melanfunkan syair-syair.

fu'^:; j" iSa 6aiou bersabda, "semoga Altah merahmatinya").

Dalam riwayat Iyas bin Salamah disebutkan, beliau SAW bersabda,
'alri ?L (Semoga Tuhanmu memberi ampunan kepadamu). Dia

berkata, "Tidaklah Rasulullah SAW meminta ampunan untuk

seseorang secara khusus melainkan orang itu meninggal dalam

keadaan syahid." Dari keterangan tambahan ini jelaslah rahasia

perkataan laki-laki diantara mereka, ?:' "rul'l! lSetciranya engkau

menyenangkan kami dengan s eb abnya).

:GAi ii ,1' s:U*i 1F 4,y" lA (Seorang taki-taki di

antara kami berkata, "Telah wajibkah wahai Nabi Allah? Sekiranya

engkau menyenangknn lami dengan sebabnya"). Laki-laki yang
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dimaksud adalah Umar seperti disebutkan Imam Muslim dalam

riwayat Iyas bin Salamah. Adapun lafazhnya, "[Jmar bin Khaththab

berseru kepada Rasulullah dan beliau berada diatas unta miliknya.

'Wahai Nabi Allatr, sekiranya engkau menyenangkan kami dengan

sebab Arnir'." Dalam hadits Nashr bin Dahr yang dikutip Ibnu Ishaq,

"tImar berkat4 'Telah wajibkah watrai Rasulullah'." Kata, t;
(S ekir any a) bermakna \-; 1fi aoA*ft ). Sedangk an lafazh amt a' t anaa,

yakni menyenangkan kami dengan sebabnya. Maksudnya" sekiranya

engkau membiarkan dia hidup untuk kami, agar kami dapat menilcnati

suaranya atau keberaniannya. At-Tamattu' adalah bersenang-senang

hingga waktu tertentu. Dari sini diambil perkataan "amta'ani Allahu

bi baqa)'fo" (Allah menyenangkan dengan sebab keberadaanmu).

t $'6 (Kami datang ke Khaibar). Yakni penduduk Khaibar.

etr-Wa (Kami mengepung mereka).Ibnu Ishaq menyebutkan

bahwa yang pertama kali mereka kepung dan mereka taklukkan

adalah benteng Na'im, kemudian mereka berpindah kepada yang

lainnya.

"e*H $i.L-bi o-L lttingga kami ditimpa kelaparan). Kata

'makhmashah' adalah kelaparan yang sangat. Adapun penjelasan

tentang kisah keledai jinak akan diterangkan pada pembahasan tentang

binatang sembelihan.

U*!'qtt4-Ou a;l:jgt ,t:iri tb'.b;s€ (ldapun pedang

Amir pendei, trt, dia mergayurt or'nyo untuk menebas betis seorang

Yahudi). Dalam riwayat Iyas bin Salamah disebutkan; Ketika kami

datang ke Khaibar, pemimpin mereka keluar lalu mengayunkan

pedangnya seraya berkata:

|#'dli'-,ysr ti1 |1W tF. g>Ut ;;a +V ,fi p"dJbi6

Khaibar telah mengetahui bahwa alat Marhab.

Menyandang s enj ata p ahlawan yang berp engalaman.
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Jika perang menjelang aku pun menyambutnya penuh semangat.

Amir maju menghadapinya dan berkata:

76 p. g)Lt ;ia 7b,l'p';rb
Khaibar telah mengetahui bahwa alat adalah Amir.

Menyandang senjata pahlawan yang bertempur berani mati.

Keduanya pun saling berperang lalu pedang Marhab mengenai

perisai Amir, maka Amir pun memukulnya dari bawah, namun

pedangnya kembali mengenai dirinya sendiri.
.o , l -,1,1y'q$.3 A;i (Dan mata pedangnya kembali). Kata dzubaab

artinya ujung pedang. Tapi ada jugayangmengatakan mata pedang.

lG *'),# aL*6 lfoU mengenai mata lutut Amir).

Maksudnya, ujung lututnya yang atas, dan dia pun meninggal

karenanya. Dalam riwayat Yahya Al Qaththan Amir terkena

pedangnya sendiri dan meninggal dunia. Dalam riwayat Iyas bin

Salamah yang dikutip Imam Muslim disebutkan , s,lU;gr';*i'P
LLk lf"botan pedang itu memutus urat lututnya sehingga membawa

kematiannya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, tJr-L.3 Af LJS|

+OJi (Dia menderita luka yang sangat parah dan meninggal

karenanya).

'* 
ryrelirJi lXett*a mereka kembali dari Khaibar).

Maksudny4 ketika mereka pulang dari Khaibar.
.1, =.t,qrri :vI ?:) (Dan beliau memegang tanganlat). Al Kasymihani

meriwayatkan dengan lafazh, €.4. (Dengan tanganlat). Sementara

dalam riwayat Qutaibah, VLi|;1a11 ht k yt Wj,,;,T')
(Rasulullah SAW melihatlat tampak murung). Lalu dalam riwayat Iyas

disebutkan , \F+.i uf:t'ru"3 y trn, ,)- ,;t'c^!'6 pam datung kepada

Nabi SAW sambil menongis).
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'rib Y ttb'01rye i (Mereka mengatakan bahwa Amir telah

gtgur amalannya). Dalam riwayat Iyas disebutkan, 
'F 

,G ,P F.
'r--j| (Amalan Amir telah batal, dia membunuh dirinya sendiri). Di

antara mereka yang mengatakan demikian adalah Usaid bin Hudhair.

Dalam riwayat Qutaibatr yang akan dinukil pada pembahasan tntang

adab dan dikutip juga oleh Ibnu Ishaq disebutkan , fil' '', oi,l:-13 ots'i

'tly,-,'^iA t;ltrjjusi y{Uot" knum muslimin meragukannya dan

mereka berkata, 'Hanya saja dia telah dibunuh oleh senjatanya'.).

Serupa dengannya diriwayatkan Imam Muslim dari jalur lain dari

Salamah.

r-jli',;a:i-!; €elah berdusta orang yang mengatakannya).

Maksudnya, telah melakukan kesalatran.

,;- ;l'i'ts1. 1 Sr t m g grhny a b aginy a dua p ahala). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, i-$\ (Suneguh dua pahala). Demikian

juga disebutkan dalam dyuyuj Qutaibah. Sementara dalam riwayat

Ibnu Ishaq disebutkan, ,4b ,Pt"q'olllsesunggahnya dia adalah

syahid dan beliau SAW menshalatinya).
t t .. iiLor!:; L06J ii! $esungguhnya ia telah berjihad dan mujahid).

Demikian dinukil t<eUanyat<an periwayat, yakni menyebutkan kedua

kata itu dalam bentuk fa'il (pelaku). Bagian pertama sebagai

pelengkap, sedangkan bagian kedua sebagai penguat.

Dalam riwayat Abu Dzar, Al Hamawi dan Al Mustamli

menggunakart lafazh, "lajaahada". Demikian juga disebutkan oleh Al
Baji. Iyadh berkata, "Versi pertama lebih tepat." Saya (Ibnu Hajar)

katakan, hal ini didukung riwayat Abu Daud melalui jalur lain dari

Salamah, t:fw t+E'oG (Dia meninggal dalam keadaan berjihad

dan sebagai mujahid). Ibnu Duraid berkata, "Dikatakan 'rajulun
jaahada', artinya dia bersungguh-sungguh dalam urusannya."

Sementara Ibnu At-Tin berkata, "Al Jaahid adalah seseorang yang
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menempuh kesulitan, sedangkan mujahid adalah yang melawan

musuh-musuh Allah."

4*e'g.f 
'$ 

6"artit sekali orang Arab yang berjalan

padanya sepertinya). Demikian dalam riwayat ini menggunakan huruf
'mim'berasal dari kata 'al maEtyu' (be{alan). Sedangkan kata ganti

'nya' pada kata 'padanya' mungkin yang dimaksud adalah bumi,

Madinah, peperangan, atau perkara.

'l-3,3,i:t, EjLi (Qutaibah berkata, "Tumbuh"). Yakni,

menggunakan 'nun' dan 'hamzah'. Maksudnya, Qutaibah
meriwayatkan dari Hatim, dari Ismail, melalui sanad yang sama,

tetapi menyilisihi lafazh di atas. Riwayat yang dimaksud dinukil
secara maushul di kitabnya Al Adab. Al Kasymihani nampaknya

kurang teliti dan meriwayatkannya di tempat itu dengan lafazh
'masya'. Menurut As-Suhaili, dalam salah satu riwayat disebutkan

dengan lafazh'musyabihan' (menyerupai) yang merupakan bentuk

'fa'il' dari kata 'syubhah' (serupa), maka maknanya adalah; tidak ada

yang memiliki keserupaan dengannya dalam hal sifat-sifat

kesempurnaan di medan perang. Kata ini berada dalam posisi

'nashab' (posisi dimana akhir suatu kata harus diberi tanda fathah)

karena dipengaruh satu kata kerja yang dihapus dari kalimat, dimana

seharusnya adalah; aku melihatnya tidak memiliki tandingan. Atau

mungkin juga menempati posisi kata yang menerangkan keadaan kata

'arabiy (orang Arab). As-Suhaili berkata, "Menggunakan bentuk

'nakirah' (indefinit) untuk kata yang menerangkan keadaan

diperbolehkan jika untuk membenarkan makna kalimat." Dia juga

berkata, "Diriwayatkan pula dengan lafazh,'qalla arabiyun masya

biha mitsluhu', pelaku dalam kalimat ini adalah lafazh'mitsluhu'.
Adapun kata 'arabiy' berada pada posisi 'nashab' sebagai tamyiz

(pembeda), karena dalam kalimat ini terdapat makna pujian. Sama

halnya dengan perkataan mereka, "azhama zaidun rajulan" (Zaid

mengagungkan seseorang) dan "qalla zaidun adaban" (Zaid kurang

beradab).
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fi'; J*t1.r; h' ,k)t;y,'Li,* br

'*?'Oi A' -'C;-,b'&7- I P, t';

-;aui e'rtik'# t* : Jv I,u ?rt g, eu6 ; ;i'*

.lo.

4t r';r
i,ttt osi-

'& atr:'3J $':i:rfrt5,d.k, €A,lAti7 t;tey'#u; :*i yht ir'"1t sr- ,ptry
.,.r.t-*it Lviu i; Lr"-t

4lg7.Dari Anas RA, "sesunr;r, Rasulullah SAW U^r*rf
ke Khaibar --dan biasanya apabila beliau mendatangi suatu kaum di
malam hari niscaya tidak mendekati mereka hingga subuh- Ketika
pagi hari, orang-orang Yahudi keluar membawa peralatan mereka, dan

ketika melihatnya maka mereka berkata, 'Muhammad, demi Allah,
Muhammad dan pasukan'. Nabi SAW bersabda, 'Telah hancur
Khaibar, sesungguhnya jika kami turun dipelataran suatu kaum, maka

sangat buruklah pagt hari bagi orang-orang yang diberi
peringatan'."

ii,6Y,Ftr4*
4198. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami sampai ke

Khaibar di pagi hari, saat itu penduduknya keluar dengan membawa
perlengkapan kerja, ketika melihat Nabi SAW maka mereka berkata,
'Muhammad demi Allah, Muhammad dan pasukan', Nabi SAW
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bersabda, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar), Khaibar telah hancur,

sungguh jika kami turun dipelataran suatu kaum, maka sangat buruk
pagi hari bagi orang-orang yang diberi peringatan'. Kami pun

mendapatkan daging keledai, maka seseorang berseru, 'Sesungguhnya

Allah dan Rasul-Nya melarang kamu makan daging keledai, sungguh

ia adalah rys (kotor)'."'

i;e 14 y\t ,k lt J;r'oi;';?nt q) Iy i ,itV
')Jt *t,iw *61 ;(t'"i .'.sa,'p,it *i : Jr-,G

:u,rit ,! a;tl tyl';L ,l/"it:- ;.if :,5u" a6r 16'"i :.Sa
t#t3',iilt'.;k'tt..iritrr j"^:t ?; E Si*- i-r:ii,r Ll

- ;lr;r)F
4199. Dari Anas RA, "Rasulullah SAW didatangi seseorang dan

berkata, 'Keledai telah dimakan'. Beliau SAW diam. Kemudian
datang kepadanya orang kedua dan berkata, 'Keledai telah dimakan'.
Nabi SAW tetap diam. Laki-laki itu datang pada kali yang ketiga dan

berkata, 'Keledai telah habis'. Akhirnya, beliau memerintahkan

seseorang untuk berseru kepada orang-orang, 'Sesungguhnya Allatl
dan Rasul-Nya melarang kamu makan daging keledai jinak'. Maka
periuk-periuk dibalik sementara ia dalam keadaan mendidih memasak

'daging."

Keteransan lladits:

Ketiga, hadits Anas RA yang disebutkan melalui tiga jalur
periwayatan.

fi';ri (Dari Anas). Dalam riwayat Abu Ishaq Al Fazari dari

Humaid disebutkan, t-Ui tj"-l (Alat mendengar Anas). Seperti
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disebutkan dalam pernbatrasan tentang jihad.

.il't+ o3 lOatang ke Khaibar di malam hari). Yakni

mendekati Khaibar. Ibnu Ishaq menyebutkan batrwa Nabi singgatr di

lembatr Raji', yang terletak antara Khaibar dan Gathafan. Sasaran

beliau berkemah di sini adalah untuk mencegat bantuan yang mungkin

diberikan suku Gathafan kepada penduduk Khaibar, karena suku

Ghathafan adalah sekutu Khaibar.

Dia berkata, "Sampai berita kepadaku bahwa suku Gathafan

bersiap-siap datang ke Khaibar, tetapi mereka mendengar suara-suara

di belakang mereka, maka mereka mengira kaum muslimin telah

menggantikan mereka pada anak-anak dan perempuan-perempuan

mereka. Oleh karena itu, mereka kembali dan tetap berada ditempat

mereka tanpa memberikan pertolongan kepada penduduk Khaibar."
,orA/o

{-- * €: t- I giaok menyerang mereka hingga subuh).

Demikian dinukil kebanyakan periwayat, yakni berasal dari kata

"igharah" (serangan mendadak). Abu Dzar meriwayatkan dari Al
Mustamli dengan redaksi, 'e;" r) Qidak mendekati mereka).

Sementara pada pembahasan tentang jihad telah disebutkan, '#-1
'# (Tidak menyerang mereka). tni menguatkan versi riwayat

Jumhur.

Kemudian pada pembahasan tentang adzan dinukil melalui jalur

lain dari Humaid, 
"i-3 

r:tsi'*'ty QU-i'#- '- 7 h I t* tlt o€

;t$1 4, '.;""1t'&1'5i,)') 
.i(;;;;ti F ,)it+'*i,,lti ,rvi rr'&

't'j git" beliau berperang niscaya tidak memerintahkan kami untuk

menyerang hingga pagi hari dan beliau menungg!; jika terdengar
adzan niscaya beliau menahan serangan kepada mereka, namun jika
tidak niscaya dilakukan penyerangan." Dia berkata, "Kami keluar
menuju Khaibar dan sampai kepada mereka di malam hari, ketikn
pagi hari dan beliau tidak mendengar adzan maka beliau menaiki
hewan tunggangan.").
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Al Waqidi meriwayatkan bahwa penduduk Khaibar mendengar
kedatangan Nabi SAW kepada mereka, maka mereka pun keluar
sambil menyandang senjata dan bersiap-siap tapi tidak terlihat seorang

pun, sampai ketika malam dimana kaum muslimin datang, mereka

tidur dan tak satu pun hewan yang bergerak serta tak satu pun ayrrm

berkokok, lalu mereka keluar membawa peralatan kerja menuju
kebun-kebun mereka dan mendapati kaum muslimin.

I t,? .':j elt'c. +7 (Orang-orang Yahudi keluar). Ahmad

meriwayatkan dari jalur Qatadah dari Anas, 'e-1r.\:r:) o)t, (Menuiu

t anaman-t anarnan m er eka).

'€6, (Membawa perlengkapan mereka). Maasahi adalatr

bentuk jamak dari kata misftah, yaitu salah satu jenis alat untuk
mengolah tanah.

#.*li (Dan keranjang-keranjang mereka). Makaatil adalah

bentuk jarnak dari kata 'miktal, yaitu keranjang besar yang digunakan
untuk memindahkan tanah dan selainnya. Imam Ahmad meriwayatkan

dari hadits Thalhah serupa dengan kisah ini, 'Ja5j 
flt'* o'€ $ 6-

'd* jtJi,'e.,,-e dif#r ji aeji Jlgillt 1i lurnggo ketika

menjelang fajar, para petani diantara mereka pergi ke ladangnya,
sedanglrnn peternak pergi ke tempat peterakannya, Nabi menyerang
mereka).

t . ?- "#ti "JJA| (Muhammad dan pasukannya). pada awal

pembahasan tentang shalat disebutkan dari jalur Abdul Aziz bin
Shuhaib, L:-t):riLii '4.C1 j\ltAt Ai (Orang-orang itu ketuar

menuju pekerjaan merelcn, maka mereka berkata, 'Muhammad'.).

Abdul Aziz berkata, sebagian sahabat kami berkata, dari Anas,

;,>;,Sti (Dan Khanr), yakni pasukan. Adapun yang dimaksud

"sebagian sahabat kami" dapat diketatrui melalui jalur di atas.

Telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat Khauf dari
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jalur Harnmad bin Zaid, dari Tsabit dan Abdul Aziz, dari Anas, sama

seperti di atas, tetapi terdapat tarnbaharu #rl'rb"i,ajt-(Mereka
berlrata, 'Muhammad dan Khamis). Dia berkata, "Khamis adalah

pasukan." Berdasarkan redaksi riwayat pada bab ini diketahui bahwa

lafazh di tempat itu adalah akurat. Saya telah menjelaskan perkataan

pariwayat yang disisipkan dalam hadits sebagaimana yang tercantum

di tempat di awal pembahasan tentang shalat.

Pada pernbahasan tentang jihad ditambahkan melalui jalur lain

dari Ayynb , ;r:oit ;;rt-;$ (Merela pun berlindung ke benteng),

yakni memasuki benteng dan mempertahankan diri di dalamnya.

'#U.; (Khaibar telah hancur). Dalam pembahasan tentang

jihad terdapat tambahan,'# "ci.t' ,tt ii ,J'6i ,;:i-e:it (Betiau

menganglrat l<edua tangannya dan mengucapkan, 'Allahu Akbar

[Allah Maha BesarJ, Khaibar telah hancur'.). Penambahan

penyebutan takbir terdapat dalam sebagiaan besar riwayat yang

dinukil dari Anas dan Humaid.

As-Suhaili berkat4 "Hadits ini memberi pelajaran kepada kita
akan pentingnya sikap optimis. Karena ketika Nabi SAW melihat alat

penghancur, tetapi beliau tetap menjadikannya sebagai harapan bahwa

kota mereka akan hancur. Mungkin juga beliau mengucapkan
"Khaibar telah hancur" berdasarkan wahyu. Kemungkinan ini
diperkuat oleh sabda beliau sesudahnya, L*it-; {} ?-rAl qt!1

i-it:i, (Sesunggunya jilru kami turun di pelataran suatu kaum, mal<a

sangat buruk pagi hari bagi orang-orang yang diberi peringatan).

Adapun lafazh dalam riwayat Muhammad bin Sirin dari Anas

disebutkan,;:S;.'fr t:r,b (Kami datang ke Khaibar pada pagi hai),

tidak menyilisihi perkataan Humaid dari Anas bahwa mereka datang

pada malam hari. Karena mungkin dipahami ketika mereka datang,

maka mereka tidur sebelum sampai kepadany4 lalu mereka menaiki
kendaraan menuju Khaibar pada pagr hari, dan pagr itu terjadi
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peperangan.

Keterangan seperti itu bahkan tercantum dalam riwayat Ismail

bin Ja'far dari Humaid secara jelas. Kemudian dalam riwayat

Muhammad bin Sirin ditambahkan kisah tentang keledai jinak, yang

akan dijelaskan pada pembahasan tentang binatang sembelihan.

Hadits terakhir di atas dinukil Imam Bukhari dari Abdullah bin

Abdul Wahhab, dari Abdul Wahhab, dari Ayyub, dari Muhammad,

dari Anas bin Malik RA. Abdul Wahhab yang dimaksud adalah Ibnu

Abdul Majid Ats-Tsaqafi. Dia bukan bapak daripada Abdullah bin

Abdul Wahhab, karena Abdullah bin Abdul Wahhab adalah Abdari

Hajabi bukan Tsaqafi.

&.q- (Keduanya melarang kalian). Dalam riwayat Sufyan

berikut disebutkan, '34:i- (Melarang knlian), yakni dengan bentuk

tunggal. Sementara dalam riwayat Abdul Wahhab menggunakan

bentuk ganda. Hal ini menunjukkan bolehnya mengumpulkan nama

Allah dengan yang lain dalam satu kata ganti. Maka ia dijadikan

alasan untuk membantah mereka yang mengatakan bahwa sabda

beliau kepada seseorang yang berpidato, "Sebuntk-buruk Khatib suatu

knum adalah engknu", dikarenakan dia mengatakan, "Dan siapa yang

berbuat maksiat kepada keduanya berarti telah binasa." Isyarat kepada

pembahasan-pembahasan ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang shalat.

j ltar'c,aS'$ g erfuk-periuk dibalik) . IbnuAt-Tin berkata, "Yang

benar adalah 'folatfi'at'." Al Ashma'i berkata, "Dikatakan 'kafa'tu al
'inaa", artinya aku membalik bejana, dan tidak dikatakan 'alcfa'tu al
'inaa". Namun, kemungkinan yaflE dimaksud adalah dimiringkan

hingga habis apa yang ada didalamnya." Al Kasa'i berkata, "Kata

'ulfi'at al inaa", artinya aku memiringkan bejana."
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4200. Dari Anas RA, dia berkata, 'Nabi SAW shalat Subuh

dekat Khaibar dalam keadaan masih gelap, kemudian beliau

mengucapakn, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar). Khaibar telah

hancur. Sesungguhnya jika kita turun di pelataran suatu kaum makn

sangat buruk pagi hari bagi orang-orang yang diberi peringatan'.
Mereka pun keluar berjalan di jalan-jalan. Nabi SAW membunuh

mereka yang turut berperang (pejuang) dan menahan kaum wanita

serta anak-anak. Diantara tawanan itu terdapat Shafiyah dan kemudian

menjadi bagian Dihyah Al Kalbi, dan selanjutnya berpindah kepada

Nabi SAW. Maka beliau menjadikan kebebasannya sebagai mahar

baginya."

Abdul Azis bin Shuhaib berkata kepada Tsabit, "Wahai Abu
Muhammad, apakah engkau yang bertanya kepada Anas, 'Apakah

maharnya?"' Maka Tsabit menggerakkan kepalanya sebagai

pembenaran atas perkataannya.

; :L?rt:*-, .tt6 ; ;i'U- ilu ,*L / /"lt re *
jtJ 

^Jr3;)tljiL:$& *',qf ilr *UtA,irr:
.qrL:t) t&r W..^>i :Jv tWbi c ,a\
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4201. Dari Abdul Azis bin Shuhaib, dia berkata: Aku

mendengar Anas bin Malik berkata, 'Nabi SAW menahan Shafiyah,

lalu memerdekakannya dan menikahinya." Tsabit berkata kepada

Anas, "Apakah mahar yang diberikan kepadanya?" Dia berkata,

"Mahamya adalah dirinya, dimana beliau memerdekakannya. "

Keterangan Hadits:

Dalam pembahasan shalat Khauf telah disebutkan periwayat lain

bersama Tsabit, yaitu Abdul Azis bin Shuhaib.

t#'i ,'^i:.ta:ir *t y i, ,p Ct ,yu,cl3Jr g.ct't*,,-tr.t-e

z-?;1rlr (Merelra keluar berjalan di jalan-jalan. Nabi SAW membunuh

merekn yang turut berperang dan menahan kaum wanita serta anak-

anak). Disini terdapat peringkasan, karena terdapat asumsi bahwa hal

ini terjadi langsung setelah diadakan penyerangan terhadap penduduk

Khaibar. Padahal sebenamya tidak demikian. Ibnu Ishaq menyebutkan

bahwa Nabi SAW terus mengepung mereka selama belasan malam.

Versi lain mengatakan lebih dari itu. Hal ini didukung oleh lafazh

dalam hadits sebelumnya, 
"aUl-Z "z-b#'#.Ai'S! 

tS 
" 

t rn g gu hny a

mereka ditimpa rasa lapar yang sangat). Sebab yang demikian

menunjukkan lamanya pengepungan. Seandainya kemenangan te{adi
pada hari itu juga, niscaya mereka tidak mengalami kondisi seperti itu.

Dalam hadits Salamah bin Al Akwa' dan Sahal bin Sa'ad

-yang 
akan disebutkan tidak lama lagi- tentang kisah Ali, terdapat

juga keterangan yang mendukung keterangan tersebut. Begitu pula

dalam hadits Sahal dan Abu Hurairah tentang kisah orang yang

membunuh dirinya. Senada dengannya dari hadits Abdullah bin Aufa

bahwa mereka mengepung penduduk Khaibar.

Keempat, hadits Anas RA tentang Shafiyah. Imam Bukhari

menyebutkarulya melalui dua jalur. Lalu akan disebutkan pada bab ini
jalur ketiga dengan redaksi yang lebih lengkap. Shafiyah adalah putri

Huyay bin Akhthab bin Sa'yah bin Amir bin llbay bin Ka'ab. Dia
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berasal dari keturunan Harun bin Imran, saudara Musa AS. Ibunya
adalah Bara' binti Samuel, dari bani euraizhah.

Awalnya Shafiyah adalah istri Salam bin Misykam Al eurazhi.
Kemudian suaminya menceraikannya, lalu dia dinikahi Kinanah bin
Ar-Rabi' bin Abi Al Haqiq An-Nadhiri, lalu suaminya terbunuh pada
perang Khaibar. Penyataan ini disebutkan Ibnu Sa'ad dan dia
meni sbatkan sebagiannya melalui j alur m ur s a I .

- ii,, k d' ji.otb j,toKr ? jr.4u*,p, l.osi
F} & (Oiantara para tawanan terdapat Shafiyah binti Huyay, dia
menjadi milik Dihyah, dan kemudian menjadi milik Nabi sAW).
Dalam riwayat Abdul Azis dari Anas disebutkan, nyli ,-SUi ^*ri6
t;::Jti J+')iei ,:z3b'ir:6 ,z;rE iLi l,;ir :jd ,#t i'u-y iu, 

,S:r, u-

i* ,w,iel\r )ri i! rt'Ca I f i U:j rr{'* +, -,*rf i, ",itr:P rl.l.rr 4*"* ir,i:,6 pi f :" ,)b dtqly,5i ,'i
(Dihyah datang dan berkata, 'wahai Rasulullah, berilah aku seorang
wanita tawanan'. Beliau bersabda, 'pergilah dan ambil seorang
wanita'. Maka dia mengambil shafiyah. seorang laki-laki datang
kepada Nabi sAW dan berkata, 'wahai Nabi Alrah, engkau
memberikan shafiyah kepada Dihyah, seorang wanita pemimpin bani
Quraizhah dan Nadhir, dia tidak patut kecuali untulonu,. Nabi
bersabda, 'Panggillah Dihyah bersamanya'. Dihyah datang bersama
shafiyah. Ketika beliau melihat kepada shafiyah maka Nabi bersabda,
' Ambillah tqwanan s elainnya'.).

Dalam iwayat Ibnu Ishaq disebutkan, "Shafiyah ditahan dari
benteng Al Qamush, yaitu benteng Bani Abi Al Huqaiq. Dia adalah
istri Kinanah bin Rabi' bin Abi Al Huqaiq. Turut ditahan bersamanya
putri pamannya. Ketika Nabi SAW mengambil kembali Shafiyah dari
Dihyah maka diberikan kepadanya anak paman Shafiyah.

As-Suhaili berkata, "Tidak ada pertentangan di antara berita-
berita ini, karena Nabi sAw mengambil Shafiyah dari Dihyah
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sebelum ada pembagian. Kemudian ganti yang diberikan kepadanya

bukan dalam rangka jual beli, bahkan sebagai pemberian rampasan
perang.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, dalam riwayat Hammad bin
Salamah, dari Tsabit, dari Anas yang dikutip Imam muslim bahwa
Shafiyah masuk dalam bagian Dihyah dari harta rampasan perang.

Dalam riwayatnya juga dikatakan, "Nabi membelinya dari Dihyah
dengan harga tujuh orang." Maka yang paling tepat dalam
memadukan riwayat ini, bahwa yang dimaksud dengan 'bagian
rampasan' ditempat ini adalah bagiannya yang dia pilih untuk dirinya
sendiri.

Pasalnya, Dihyah meminta kepada Nabi SAW agar diberi
seorang wanita dan beliau mengizinkannya mengambil wanita yang
disukainya. Akhirnya dia mengambil Shafiyah. Ketika dikatakan
kepada Nabi SAW bahwa Shafiyah adalah putri salah seorang raja di
kalangan Yatrudi, maka tampak bagi beliau SAW, Shafiyah bukan
wanita yang patut dihibahkan kepada Dihyah. Karena sangat banyak
diantara sahabat yang memiliki kedudukan seperti Dihyah bahkan
melebihinya. Sementara sangat sedikit diantara tawanan yang nilainya
sebanding dengan Shafiyah. Sekiranya Shafiyah dikhususkan untuk
Dihyah, maka dikhawatirkan timbul rasa kurang senang diantara
sebagian mereka. Maka menjadi maslahat umum untuk mengambilnya
kembali dan mengkhususkannya untuk Nabi SAW. Karena yang
demikian itu dapat diterima oleh semuanya. Namun, hal ini tidak
termasuk mengambil kembali sesuatu yang telah dihibahkan. Adapun
penggunaan kata 'membeli' untuk 'penukaran' dipahami dalam
konteks majaz.

Mungkin Nabi SAW menggantikannya dengan putri pamannya

Shafiyah atau putri paman suaminya, tetapi Dihyah belum ridha
sehingga diberikan lagi kepadanya beberapa wanita lain sebagai

tambahan.
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Ibnu Sa'ad meriwayatkannya dari jalur Sulaiman bin Al
Mughirah, dari Tsabit, dari Anas --dan substansi pokoknya dalam
riwayat Imam Muslim- bahwa Shafryah menjadi milik Dihyatr, lalu
para sahabat memuji-mujinya, maka Rasuluilah SAW mengirim
utusan dan memberikan kepada Dihyah apa yang dia ridhai sebagai
ganti.

Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada bagian awal
pembatrasan tentang shalat. Kisah Shafiyah selengkapnya akan

disebutkan pada hadits kedua belas pada bab ini. Sedangkan lafazh
hadits, "Dan beliau SAW menjadikannya kebebasannya sebagai
maharnya", akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

\t ** it Jy1 V (J :Ju iJL \t ,*,r"G;i\i ;; ci *
,i ,, o1.1. i. ).', '.,i,.-fr-) l, ,,' ,k yt J;, &; A Ju'-,i- ';n 

"L"r 
\t?l-,'

t .']3i?ur ,;iht ,rS,Surgt*i trt:,t i, ,p .,,at -t;i
'€.+f &t;rt,&i *\t,k:tJ;rir- .ilr otut
*, '6t;'rtq;q;';:-6t|Crt?i t;-c y $r
i? | ,:J;i *, o;^; ,*, & ht -r* it J;., tr: |*tt;

J;, t; t 'L^ii 
t.Lit )k u ;r o, -4at JL:ttti vf j,;

l! ,l ;,;o;i"t',io' ,jfjof arii ,.i,r

42A2. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "K"ti-ku
Rasulullatr SAW menyerang Khaibar 

-atau 
dia berkata, "Ketika

Rasulullah SAW berangkat menuju Khaibar"- orang-orang melihat
lembatr dari tempat yang tinggr, maka mereka mengeraskan suara-
suara mengucapkan takbir; Allahu Akbar, Allahu Akbar, La llaaha

.:tJ-.t:-:r5 ,* .; i )n,'r+t;-,Q.ja iu,1 iiy,
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Illallaah (Allah Matra Besar... Allah Matra Besar... Tidak ada

sesembahan kecuali Allah). Rasulullah SAW bersabda, 'Kasihanilah

diri-diri kalian, sesungguhnya kalian tidak memanggil yang tuli dan

tidak ada, bahknn kalian memannggil Yang Maha Mendengar lagi
deknt, dan Dia bersama kamu'. Saat itu aku berada dibelakang

kendaraan Rasulullah SAW. Maka dia mendengarku mengucapkan;

Laa fuaula walaa quwwata illaa billaah (Tidak ada upaya dan

kekuatan kecuali dari Allah). Beliau bersabda kepadaku, 'Wahai

Abdullaah bin Qais '. Aku berkata, 'Aku menyambut seruanmu, wahai

Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Maukah engl<au aku beritahu tentang

kalimat yang termasuk salah satu perbendaharaan Surga?' Akl
berkata, 'Baiklah wahai Rasulullah, tebusanmu bapakku dan ibuku'.
Maka beliau bersabda, 'Laa haula walaa quwwata illaa billaah' (tidak
adadaya dan upaya kecuali dengan kehendak Allah)."

Keterangan Hadits:

Kelima, hadits Abu Musa Al-Asy'ari. Imam Bukhari

meriwayatkan hadits ini dari Musa bin Ismail, dari Abdul Wahid, dari

Ashim, dari Abu Utsman. Abdul Wahid adalah lbnu Ziyad. Ashim

adalah Al Ahwal. Sedangkan Abu Utsman adalah An-Nahdi. Sanad

hadits ini hingga Abu Musa adalah para periwayat dari Bashrah.

'e,i fJiti\i- *; *: *?nt ,* lt ,S1J,1:t? tIJ (Ketika Nabr

SAW menyerang khaibar, atau dia mengatakan ketikn berangknt

menuju). Keraguan yang terjadi berasal dari salah seorang periwayat.

,ilf W ,# -,;"rt €j ):i, & qltf n- ii ,p u,rtto;,i

i-, rl ej Iti? 1 (Orang-orang melihat lembah dari tempat tinggi

-lalu beliau menyebutkan hadits hingga perkataan Abu Musa-
beliau mendengarht mengucapkan, "laa baula walaa quwwata illaa
billaah'). Redaksi hadits ini mengindikasikan bahwa kejadian itu
berlangsung saat mereka berangkat menuju Khaibar, padahal tidak

demikian, bahkan kejadian ini berlangsung saat mereka kembali dari
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Khaibar. Sebab Abu Musa datang bersama Ja'far kepada Nabi SAW
setelah Khaibar ditaklukkan, seperti yang akan disebutkan pada bab
ini dari haditsnya. Atas dasar ini, berarti dalam redaksi hadits itu
terdapat bagian yang tidak disebutkan, dan kalimat yang dimaksud
adalah, "Ketika Nabi SAW berangkat menuju Khaibar lalu
mengepung dan menaklukkannya, maka beliau SAW kembali pulang,
lalu orang-orangp melihat lembah di tempat tinggi dari kejauhan...."
Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang doa-
doa.

^4rht ,* )t Jirli A?nr o1r"i5,*tAr r*, ;r. .W t
+\t *:^ J;, J6ill ,t-,ttt,, oi.}jJt:,;'et*',
);,7*i,f.teft dlof'tt JG):ft ly*',
rlir yr iir-- ,tri\r:,";i Lr",t ,y, e3 ^JL 

hr *L "br

J;, iu, ,i), r;i s Li 1';r L'r;i 6 ,p .^;e eh:"
ei :;r;st i ,y, st- .rtlt ,yf i i:yci ,&)'e"?rt'* yt
rzz z zo 1.,o 1.1 ,, ,., ..,. ..':. ,,it- r,. . ,.: .

.'^11 L';l L;i ub c^;'-;j'-;sj a: * eF :JG .'+G
,'.o . ,: , c ,? '.- "-" , t ,.-;; ;'* y,'o'.;jr Wv u*y t?";,y )t aF, JG

J-:St ;;t *'Jtu q J,'J,t;'; *, :;, )Jt\ ,r.,\U
,i'".lnr Ji.,'r-(,*f ,i*"'&-r'i\t J, i^'ri-,: a
u6t'&it ..,tlt ,yf i fi 6 '-ft q$ ;;')t :'lt3'r-!ti t1i

,4-J, G';'a; i,* q. e';; :, € (t:aL Uss

'J ;t ; i;ui, es\t o, d*, ,e lr; ,lo,rir J;:t:":rj
a/:U.i:ti *t *ht .A lnt Ji., jw * 

"g, ^i; J"t;

FATIIUL BAARI - 657



6

o{.s ,16r ;if u ;') uil :*q &ir *i ,y' F$ ,ylStlt
.^,"st #('a $: ail :+er$r $f k t;4 ,ylSt

4203. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi RA, "Rasulullatr SAW
bertemu dengan kaum musrikin lalu mereka saling membunuh. Ketika
Rasulullah SAW kembali ke kemahnya dan orang-orang pun kembali
ke kemah masing-masing --dan diantara sahabat-sahabat Rasulullah
SAW terdapat seorang laki-laki yang tidak meninggalkan untuk
mereka syaddzan maupun fadzdzan melainkan diikutinya dan

ditebasnya dengan pedangnya- Dikatakan, 'Tidak ada yang lebih
banyak mendapatkan balasan di antara kita pada hari ini sebagaimana

balasan yang didapatkan si Fulan'. Rasulullah SAW bersabda, 'Dla
termasuk penghuni nerakn'. Seorang laki-laki diantara mereka
berkata, 'Aku yang akan mengurusnya'." Dia berkata, "Laki-laki ifu
keluar bersamanya, setiap kali berhenti maka dia pun berhenti, dan
ketika bergerak cepat maka dia bergerak cepat bersamanya." Dia
berkata, "Laki-laki (yang diikuti) mengalami luka parah sehingga dia
mempercepat kematian. Dia meletakkan pedangnya di tanah dan

meletakkan mata pedangnya di antara kedua buah dadany4 kemudian
dia bertelekan kepada pedang lalu membunuh dirinya. Laki-laki yang
mengikuti datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, 'Aku bersaksi
bahwa engkau adalah Rasulullah'. Beliau bertanya, 'Mengapa
demikian?' Laki-laki itu berkata, 'Laki-laki yang engkau sebutkan tadi
adalah penghuni neraka, dan orang-orang pun menganggap pernyataan

itu sebagai sesuatu yang sangat besar, maka aku berkata; Aku akan

mengawasinya untuk kamu. Lalu aku keluar mencarinya dan temyata
dia menderita luka parah sehingga mempercepat kematiannya. Dia
meletakkan pedangnya di tanah dan ujungnya diletakkan di antara
kedua dadanya, lalu bertelekan padanya hingga membunuh dirinya'.
Rasulullah SAW bersabda saat itu, 'Sesungguhnya seseorang
mengerjakan amalan penduduk surga menurut apa yang tampak bagi
manusia, sementara dia termasuk penghuni nerakn, dan seseorang
mengerjakan amalan penghuni neraka menurut apa yang tampak bagi
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manusia, sementara ia termasuk penghuni surga' ."

Jw'# tfr-er :Ju i,o?ut uyri;; (l'rl #t i * ,f
r"ri :i>L)t€T.a;i h).*r y\t -* it Jy-,
'-:;{ & ,lrr.lt "*i ;*:;t gs St ;:t'n; rfu.r6r ;if

, .r11
oJ* c5;^U a-t-)t ji ,p:5,'rr; i€;- urit';;.;*Lt4r
4-,

.,*urt J*lSu

- o, . a, o I t. o- - -. -a',- JGr'"t*,v * q'rt CiLi q-'{pu :y ;y
*'J6 Lt; Ft'*'; ?ut dL a,,s j; U,t St-"a*"tt

u'.,.)t:^?jitLt'u'y vt fur p?t;-l'ofr'o';G ,Lx Ui ,i*
9 "1. z J-.- t,,,

'$-PJl 3e ,^* a-'V

4204. Dari Sa'id bin Al Musalyab, Abu Hurairah RA berkat4
"Kami turut dalam perang Khaibar, maka Rasulullah SAW bersabda

terhadap seorang laki-laki yang bersamanya dan mengaku memeluk

Islam, 'Orang ini termasuk penghuni nerakn' . Ketika perang dimulai,
laki-laki itu berperang sangat hebat sampai dia mengalami luka parah,

sehingga hampir-hampir sebagian oftrng merasa bimbang. Laki-laki
tersebut menderita sakit akibat luka-luka. Maka dia menjulurkan
tangannya ke tempat anak panah lalu mengeluarkan darinya satu anak

panah dan digunakan membunuh dirinya. Beberapa laki-laki dari

kaum muslimin datang dengan segera dan berkat4 'Wahai Rasulullah,
Allah telah membuktikan kebenaran perkatanmu, fulan telah

membunuh dirinya'. Beliau bersabda, 'Berdirilah wahai fulan,
umumkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali muhnin.
Sesungguhnya kadang Allah menguatkan agama ini dengan laki-laki
yang faj ir (berbuat dos a)' ."

Riwayat ini juga mukil oleh Ma'mar dari Az-Zuhi.
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4205. Syabib berkata: Diriwayatkan dari Yunus, dari Ibnu
Syihab, Ibnu Al Musayyab dan Abdurrahman bin Abdullah bin Ka,ab
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah RA berkata,
"Kami turut bersama Rasulullah dalam perang Hunain..."

Ibnu Mubarak berkata: Diriwayatkan dari Yunus, dari Az-
Zuhi, dariZatd, dari Nabi SAW. Diriwayatkan juga oleh Shalih, dari
Az-Zuhi.

Az-Ztbaidi berkata, Zuhi mengabarkan kepadaku,
sesungguhnya Abdurrahman bin Ka'ab mengabarkan kepadanya,
Lhaidillah bin Ka'ab berkata: Dikabarkan kepadaku oleh seorang
yang turut bersama Nabi SAW dalam perang Khaibar.

Az-h)hn berkata, "Dan dikabarkan kepadaku oleh Ubaidillah
bin Abdillatr danZaid, dari Nabi SAW."

Keteransan Hadits:

Keenam, Hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah seorang yang
membunuh dirinya. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Qutaibah, dari Ya'qub, dari Abu Hazim, dari Sahal binZaidAs-Sa'idi.
Ya'qub yang dimaksud adalah Ibnu Addurrahman Al Iskandari.
Sedangkan Abu Hazim adalah Salamah bin Dinar.
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oi;:.:ir1}j d, (Beliau bertemu dengan kaum musyrikin).

Dalam riwayat Ibnu Abi Hazim berikut yang akan disebutkan terdapat

tambahan, 4)6 4 e(Di sebagian peperangannya). Namun, saya

belum menemukan keterangan yang menjelaskan bahwa perang
tersebut adalah perang Khaibar. Hanya saja persepsi itu dibangun atas

dasar bahwa kisah dalam hadits Satral memiliki kesamaan dengan
kisah yang terdapat dalam hadits Abu Hurairah. Sementara dalam
hadits Abu Hurairah disebutkan dengan tegas perang Khaibar.
Sungguh dasar pandangan ini perlu ditinjau kembali. Karena redaksi
riwayat Sahal menyebutkan laki-laki yang membunuh dirinya
bertopang pada mata pedangnya hingga tembus dari punggungnya.
Sementara dalam redaksi Abu Hurairah dikatakan dia mengeluarkan
anak panahnya dari tempatnya lalu menggunakannya untuk
membunuh dirinya. Disamping itu, dalam hadits sahal dikatakan Nabi
sAw bersabda kepada mereka ketika diberitahu tentang kisahnya, t1

e$r ,Fi ,F.,S-A ,yl, (sesungguhnya seseorang mengerjakan

amalan penghuni surga). Sedangkan dalam hadits Abu Hurairah
disebutkan bahwa beliau bersabda kepada mereka ketika mengabarkan
kisah laki-laki yang membunuh diriny4 &J SLU-I Ut,o\6 jn u-'C

i':Fl \ (Aerd*tlah wahai Bilal dan umumkan bahwa tidak akan

masuk surga kecuali mulonin).

Oleh karena itu, Ibnu At-Tin cenderung mengatakan keduanya
adalah peristiwa yang berbeda- Hanya saja tidak ada pertentangan
dalam perbedaan yang terakhir. Adapun perbedaan pertama dapat
dipahami bahwa dia mernbunuh dirinya dengan anak panah, namun
hal itu belum mampu menghilangkan nyawanya, dan ketika hampir
mati, dia bertopang pada mata pedangnya untuk mempercepat
kematiannya.

Akan tetapi Ibnu Al Jauzi menegaskan dalrm kitabnya At
Musykil bahwa kisah yang dikutip Sahal bin Saad terjadi pada perang
uhud. Dia berkata, "Laki-laki yang dimaksud bernama eazman Azh-
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Zlnfan. Dia tidak turut bersama kaum muslimin pada perang Uhud

sehingga dicela oleh kaum wanita. Maka dia keluar hingga berada di

barisan terdepan dan termasuk orang yang pertama melemparkan anak

panah. Lalu dia mencabut pedangnya dan melakukan hal-hal yang

menakjubkan. Ketika kaum muslimin terpukul mundur, gagang

pedangnya patah dan ia berkata bahwa kematian lebih bagus daripada

melarikan diri. Qatadah bin An-Nu'man melewatinya dan berkata

kepadanya" 'Berbahagialah untulonu mati syahid'. Dia berkata, 'Demi

Allah, aku tidak berperang atas dasar agarna, tetapi aku berperang

karena kehormatan kaumku'. Setelah itu dia terluka lalu bunuh diri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, apa yarLg dia mukil ini diambil dari

krtab Maghazi karya Al Waqidi, padahal Al Waqidi tidak dapat

dijadikan hujjah jika menyendiri dalam menukil suatu riwayat, lalu

bagaimana jika menyelisihi riwayat yang lebih shahih. Namun, perlu

diingat batrwa Abu Ya'la meriwayatkan hadits pada bab ini dari jalur

Sa'id bin Abdurrahman bin Qadhi dari Abu Hazim, dan dibagian

awalnya disebutkan, "Dikatakan kepada Rasulullah SAW pada perang

Uhud, 'Sungguh kami tidak pernah melihat seperti apayaflgmenimpa

si fulan, orang-orang melarikan diri tapi dia tidak lari, dia tidak

meninggalkan bagi orang-orang musyrik Syadzdzan maupun

Fadzdzan." Lalu disebutkan hadits selengkapnya seperti yang terdapat

dalam kitab Shahih. Hanya saja tidak disebutkan nama laki-laki
tersebut. Sa'id (periwayat hadits ini) diperselisihkan kredibilitasnya.

Saya kira riwayatnya ini tidak tersembunyi bagi Imam Bukhari. Maka

menurut hemat saya, Imam Bukhari tidak mengutip hadits itu karena

pada sebagian jalurnya dari Abu Hazim disebutkan, "Kami berperang

bersama Rasulullah SAW." Makna secara zhahir mengindikasikan

bahwa ia bukan perang LIhud. Karena Sahal belum mungkin

berperang pada saat itu mengingat usianya masih sangat muda. Sebab

menurut pendapat yang benar, dia lahir 5 tahun sebelum Hijrah, maka

pada saat perang uhud usianya 10 atau 1l tahun, meski dia telah

meliput sejumlah kejadian dalam perang Uhud 
-seperti 

kisah

Fathimah mencuci darah Nabi SAW- namun tetap tidak bisa
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melegitimasi baginya untuk mengatakan, "Kami berperang" kecuali

jika dipahami dalam konteks majaz, seperti akan disebutkan juga dari

Abu Hurairah. Hanya saja memahaminya dalam konteks majaz

tertolak oleh keterangan dalam riwayat Al Kasymihani sebagaimana

yang akan disebutkan.

:* o-]1iJ;1,t yht & i' J?i'J6 t|"tt lret*a Rasututtah

SAW kembali ke kemahnya). Yakni kembali setelah pertempuran hari

itu dihentikan.

h J', yht t* lt )y; ee,>i qi {oon diantara sahabat'

sahabat Rasulullah SAW terdapat seorang laki-laki). Mayoritas

mereka yang membahas shahih Bukhari mengatakan nama laki-laki

yang dimaksud adalah Quzman Azh-Zhufai, yang dinisbatkan kepada

bani Zhufr, salah satu marga di kalangan Anshar. Dia memiliki nama

panggilan Abu Al Ghaidaq. Tapi keterangan ini disanggah oleh

penjelasan terdahulu.

'a\tl'l: iir ',, (Syadzdzah dan tidak pula fadzdzah). Syadzdzah

adalah yang menyendiri dari kumpulan orang banyak. Sedangkan

fadzdzah sama seperti itu, hanya saja ia belum bergabung dengan

kelompok besar itu sebelumnya. Kedua kata ini menjadi sifat dari kata

yang tidak disebutkan, yaitu nasmah (jiwa). Adapun maknanya, "Dia

tidak mendapati sesuatu melainkan membunuhnya."

Pendapat lain mengatakan, "Maksud syadzdzah dan fadzdzah
adalah yang besar dan kecil." Ada juga yang berpendapat bahwa

Syadzdzah adalah yang keluar sedangkan fadzdzah adalah yang

menyendiri. Menurut sebagian ulama keduanya adalah satu makna.

Sementara sebgian berkata, "Kata yang kedua hanyalah sebagai

pelengkap."
'Ju;t 

(Maka dia berkata). Maksudnya, seseorang berkata. Pada

pembahasan tentang jihad disebutkan, "Mereka berkata." Lalu akan

disebutkan dari jalur lain, "Dikatakan." Semetara dalam riwayat Al
Kasymihani ditempat ini disebutkan, "Aku berkata." Jika versi ini
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akurat maka diketahui nama orang yang mengucapkan perkataan itu.

,r-ltr J-ii ttU\lui (Beliau bersabda, "Dia termasuk penghuni

neraka'). Dalam riwayat Ibnu Abi Hazim yang disitir terdahulu

disebutkan, 16r Jif q tk oS \ lit ,Yf U ttfi ljw luereka berkata,

'Siapakah diantara kita yang termasuk penghuni surga, jika dia saja

termasuk penghuni neraka). Dalam hadits Aktsam bin Abi Al Jaun

Al Khuza'i yang dinukil Ath-Thabarani disebutkan, lt l?j6-€ii'6

-w -j tri o€ s1!t'J?: r1 ,rj.i ,16r e'$ ,iti ,)9t eial;-l'ti
^lb 

\ita {Ki, Js,ot;ir Lr}i ui, JG ei;;'i'i, )8, e y_E * ::Vtt
)4t ,i IOA berkata, "Kami berkata, 'Wahai Rasullullah, fulan
mencukupi dalam peperangan'. Beliau bersabda, 'Dia di neraka'.

Kami berknta, 'Jika si fulan saja yang demikian tekun ibadah dan

bersungguh-sungguh, serta memiliki perilaku lembut, berada di
neraka, lalu kami berada dimana?' Beliau bersabda, 'Itulah

keburukan nifak'. Dia berkata, 'Maka kami pun memperhatilannya

dalam peperangan'.).

i?t-b st ,!ju ,1ht )ub lseorang laki-laki di antara mereka

berknta, "Aku yang akan mengurusinya"). Dalam riwayat Ibnu Abi
Hazimdisebutkan, ii'ji (sungguh aku akan mengilafiinya). Laki-laki

yang berkata demikian adalah Aktsam bin Abi Al Jaun, sebagaimana

yang tampak dari redaksi haditsnya.

tL-f L-r?'Ci (Dia menderita luka parah). Dalam hadits

Aktsam ditambahkan, 1l-31 ,/ J- 'j6 ,oyi 
"t42,"-,tU 

fuip'u-tul
(Kami berkata, 'Wahai Rasulullah, fulan telah syahid'. Beliau

bersabda,' Dia berada di nerakn' .).

"^a.. -t.-'AilJ'iJ.U.tjSi *t1'{ u e,} (Dia meletakkan pedangnya di

tanah dan matanya dfantara dua buah dadanya).Dalam riwayat Ibnu

Abi Hazim disebutkan , f\\i e. y qt 'ei & i tOn meletakknn
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pangknl pedangnya ditanah). Sementara dalam haditz Aktsam

disebutkan. '4t *it 1P q {f e * *t j yv ;.bb:-i'^ir'iti
lt J'rl,: |!51 Wi ,C!t|t-t 1o, 

n' ;:" loio mengambil pedangnya

dan meletakkan di antara dua buah dadanya lalu bertopang diatasnya

hingga keluar dari punggungnya. Aku datang kepada Nabi SAW dan

berkata, 'Aku bersal<si bahwasanya engkau adalah Rasulullah'.).

^-LJ, l',f $1 lOan dia termasuk penghuni surga).Dalam

hadits Aktsam ditambahkan , ii ?i4 f *?'*'ax;rr'alti3lt'k .u

\(Oto dilimpa oleh kesengsaraan dan kebahagiaan ketika nyawanya

keluar, maka ditutup baginya dengan hal itu). Penjelasan kalimat
terakhir ini akan diulas lebih lanjut dalam pembahasan tentang takdir.

Ketujuh, Hadits Abu Hurairah RA tentang perang Khaibar.

'# r!.tat (Kami menyal<sikan Khaibar). Maksudnya, pasukan

kaum muslimin pada perang Khaibar. Karena keterangan yang akurat
menyatakan dia datang setelah Khaibar ditaklukkan. Al Waqidi
menyebutkan bahwa Abu Hurairah datang setelah sebagian besar

wilayah Khaibar ditaklukkan, dan dia turut pada penaklukan terakhir.
Akan tetapi disebutkan pada pembahasan tentang jihad melalui jalur
Anbasah bin Sa'id, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku datang

kepada Rasulullah SAW dan dia berada di Khaibar setelah

menaklukkannya. Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, berilah bagian
untukku'." Pembahasan mengenai hal itu akan disebutkan dalam
hadits lain dari Abu Hurairah di akhir bab ini.

t ,, o 6 .ti +";:* J"rl;W (Beliau berkata terhadap seorang laki-laki

yang trrro*onyo1. Mrk.udryu, tentang seseorang. Kata li
(untuk/terhadap) terkadang digunakan dengan arti 'an (tentang),

seperti firman Allah, |ii iP.t:F i"lt )A1 lOrang-orang kafir

berkata terhadap orang-orang beriman). Maksudnya, tentang orang-
orang beriman. Kemungkinan juga ia bermaknafi fftada), yakni pada

urusannya. Maksudnya, sebabnya. Diantara penggunaan kata li
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dengan makna fi adalah firman Allah dalam surah Al Anbiyaa' [21]

ayat 47, yqt {H.ryt i-:t'.Jjli*b|', (Kami akan memasang

timbangan yang tepat pada hari kiamat).

qLJf /6t'#.5(Si lttampir-hampir sebagian manusia ragu).

Dalam riwayat Ma'mar pada pembahasan tentang jihad disebutkan,
'qLi-l-b( ,r-ltr 'rral S(St lUampir-hampir sebagian manusia ragu).

Disini terdapat pemakaian kata an pada khabar (predikat) setelah kata

'kaada '. Ini diperbolehkan namun sangat sedikit digunakan.

iyj r; ps (Berdirilah wahai fulan). Dia adalah Bilal sebagaimana

disebutkan secara jelas pada pembahasan tentang takdir.

i-j- lt'tt1 1s"run ggahny a Attah memp erkuat) . D alarn riwayat Al

Kasymihani menggunakan lafazh, 'J-f-i| (Sungguh-sungguh

menguatkan). Imam An-Nawawi berkata, "Hamzah pada kata an

boleh diberi baisfathah dan boleh pula diberi bais kasrah."

fAr Si Su.. (D engan I aki- I aki yang b erbuat d o s a) . Mtngkin' atif

lam' pada kata ar-rajul berfingsi menunjukkan sesuatu yang sudah

dikenal sebelumnya, dan yang dimaksud adalah Quzman, laki-laki

tersebut. Namun ada kemungkinan juga yang dimaksud adalah

jenisnya.

";||ii;.ti (Diriwayatknn juga oleh Ma'mar). Maksudnya,

Ma'mar sama-sama dengan Syu'aib meriwayatkan dari Az-Zthi,
melalui sanad yang sama. Riwayat Ma'mar disebutkan dengan sanad

yalng maushul oleh Imam Bukhari di akhir pembahasan tentang jihad

beriringan dengan riwayat Syu'aib dari Az-Zthi.

?q f) ,f ',r'ti',f 4 'Sa: $vabib berknta' diriwavatkan

dari Yunus, dari Ibnu Syihab). Syabib adalah Ibnu Sa'id, Yturus adalah

Ibnu Yazid, sedangkan Ibnu Syihab adalah Az-Ztthi, melalui sanad

seperti di atas.
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J:, (Kami turut dalam perang Hunain). Maksudny4

Yunus menyelisihi ma'mar dan Syu'aib, dimana dia menyebutkan

'Hunain' sebagai ganti 'Khaibar'. Riwayat Syabib dinukil melalui

sanad ytrrgmaushul olehAn-Nasa'i dengan hanya menyebut sebagian

hadits. Adz-Dzuhli meriwayatkan dalam kitab Az'Zuhriya, dan

Ya'qub bin Sufyan dalam kitabnya Ath-Tharikh' keduanya menukil

dari Ahmad bin Syabib, dari bapaknya, secara lengkap. Ahrnad

termasuk guru Imam Bukhari. Dia telah menukil darinya selain

riwayat ini.

Yunus sepakat dengan Ma'mar dan Syu'aib dalam hal sanad,

tetapi dia menambahkan Abdunahman bin Abdullah bin Ka'ab bin

Malik bersama Sa'id bin Al Musayyab, lalu dia menuturkan hadits

dari keduanya, dari Abu Hurairah RA.

'*iyXl' ,p d, f r*,f ',s-),!tt,*',ii-e \Qt i'',:tii
(Ibnu Al Mubarak berkata: Diriwayatknn dari Yunus, dari Az-Zuhri,

dari Sa'id, dari Nabi SA\Y).Maksudnya, dia sepakat dengan Syabib

dalam menukil kata 'Hunain', tetapi menyelisihinya dari segi sanad,

dimana dia mengutip secara mursal. Jalur riwayat Al Mubarak ini

dinukil dengan sanad yang maushul pada pembatrasan tentang jihad'

tetapi saya tidak melihat adanyapenetapan perang yang dimaksud.

'q-.-4ljt F C* l,ii.r3 (Diriwayatkan juga oleh Shalih dari Az-

Zuhri\. Stratitr yarlg dimaksud adalah Ibnu Kaisan. Riwayat

pendukung ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitabnya At-

Tarikh, dia berkata, "Abdul Azis Al-Uwaisi berkata kepadaku, dari

Ibrahim bin Sa'ad, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab,

Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab bin Malik mengabarkan

kepadaku, bahwa sebagian mereka yang turut bersama Nabi SAW

berkata, 1r-3r Ji( f \ii,* frj.Jt! Piio n' 'P Qr',t1.
(Sesungguhnya Nabi SAW berkata tentang seorang laki-laki yang

bersamanya,' Orang ini termasuk penghuni neraka'.).

Untuk itu, nampaklah maksud penyebutan riwayat pendukung
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ini, bahwa riwayat Shalih menguatkan riwayat Ibnu Al Mubarak dari

Yunus dalam hal tidak menyebutkan nama perang. Dukungan itu
bukan dalam redaksinya dan bukan pula dari segi sanad.

Ya'qub bin Ibrahim meriwayatkan dari bapaknya, dari Shalih,

dari Az-Zvhi, "Dari Abdurrahman bin Musayyib", dalam bentuk

mursal, namun ia mengalami kekeliruan. Seakan-akan dia hendak

mengatakan, "Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Ka'ab dan Sa'id

bin Al Musayyib", namun dia pun lalai dalam hal ini.

.i-j 1' 
'{& "oi {Pi f i. i;"}' 'r:t'ot At:lt €;i allt|,ai

, ,,,,| ,, .i,\
r--+- d-, ) 4e.irr j; Ut t'# u G:Pi ,:,)t3 f (Az-Zubaidi

berkata, Az-Zuhri mengabarkan kepadaku, sesungguhnya

Abdurrahman bin Ka'ab mengabarknn kepadanya, Ubaidillah bin
Ka'ab berkata: Diknbarkan kepadaku oleh orang yang menyalaikan

Khaibar bersama Nabi SAIY). Az-Zuhri berkata, "Dan dikabarkan

kepadaku oleh Ubaidillah bin Abdullah dan Sa'id, dari Nabi SAW."
Dalam riwayat An-Nasafi disebutkan, "Abdullah bin Abdullah."
Demikian dinukil Imam Bukhari dari jalur Az-Zubaidi secara muallaq
dan ringkas. Namun, dia berlaku ceroboh dalam meringkasnya karena

tidak memisahkan antara riwayat Az-Zuhi yang maushul dari
Abdurrahman, dengan riwayatnya yang mursal dari Sa'id dan

Ubaidillah bin Abdullah. Namun, dia telah menjelaskan hal ini dalam

kitabnya At-Tarikh. Demikian juga Abu Nu'aim di kitab Al
Mustakhraj, Adz-Dzlhali dalam kitab Az-Zuhriyat. Mereka
meriwayatkannya dari Abdullah bin Salim Al Himshi dari Az-
Zubaidi,lalu dituturkan hadits maushul disertai kisah, dan sesudahnya

disebutkan, "kz-Zubaidi berkata, Az-Zuhi berkata, Abdullah bin
Abdullah dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, :lll,pl--) ffl ti6 p llt U

,jlt , lur;1-i)t rii i;i-?ttr1 |a', bj (Wahai Bilat, berdiritan dan

umumkan; tidak akan masuk surga kecuali laki-laki mulcmin, dan

kndang Allah mengukuhkan agama ini dengan laki-laki yang fajir').
Ini adalah versi Imam Bukhari.
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Dalam redaksi Adz-Dzuhali disebutkxr, "Az-Zriltri berkata,

'Abdurrahman bin Abdullah mengabarkan kepadaku'." Ini yang lebih

tepat dari Ubaidillah bin Abdullah sebagaimana disinyalir oleh Abu
Ali Al Jiyani. Sikap Imam Bukhari ini berkonsekuensi mengukuhkan

riwayat Syu'aib dan Ma'mar dan mengisyaratkan bahwa riwayat-

riwayat lain memiliki beberapa kemungkinan. hi merupakan

kebiasaannya dalam menyikapi riwayat-riw ayat yarlg menyelisihinya.

Jika sebagiannya tampak lebih unggul baginya maka dia berpegang

dengannya lalu menyitir riwayat yang bertantangan dengannya. Hal
itu tidak menjadi cacat bagi riwayat yang diunggulkan, karena syarat

suatu hadits dikatakan mudhtharib (saling kontradiksi) jika terjadi

kesamaan dari sisi perbedaan, dimana tak ada satu pun yang mungkin

diunggulkan.

Imam Muslim menyebutkan dalam lntah At-Tamyiz perbedaan

lain pada Az-Zul'tri, dia berkata, "Al Hasan bin Al Hilwani
menceritakan kepada kami, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, dari
Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, Abdurrahman bin Mu;1yfab
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Nabi SAW bersabda, p Jt {
"u'ts,ft L-iir pU I 'rit tili (Wahai Bilal, berdirilah dan umumkan;

sungguh tidak aknn masuk surga kecuali mulonin)- Al Hilwani
berkata: Aku berkata kepada Ya'qub bin Ibratrim, "Siapakah

Abdurrahman Al Musayyab ini?" Dia berkata, "Sa'id bin Al
Musayyab memiliki saudara bemama Abdurrahman, dan disana

terdapat juga seorang laki-laki dari bani Kinanatr yang diberi nama

Abdurrahman bin Al Musayyab, maka menurutku Abdtrrahman di
tempat ini adalah laki-laki yang berasal dari bani Kinanah."

Muslim berkata, "Pernyataan Ya'qub ini tidak ada nilainya sama

sekali, hanya saja dalam sanad ini terdapat satu huruf 'waw' (dan)

yang hilang, sehingga mengakibatkan kesalahan. Sanad sebenarnya

hadits itu adalah; dari Az-Zvhi, dari Abdurrahman dan Ibnu Al
Musayyab. Maka Abdurrahman yang dimasud adalah Ibnu Abdullah
bin Ka'ab, sedangkan Ibnu A1 Musayyab adalah Sa'id. Sanad seperti
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ini telah dinukil dai Az-Zuhi oleh putra saudaranya, Musa bin

Uqbah, dan Yunus bin Yazid."

Demikian juga Adz-Dzuhli menguatkan riwayat Syu'aib dan

Ma'mar. Dia berkata, "Namun, hal ini tidak menolak riwayat yang

lain, karena Az-Zuhi terkadang menerima satu hadits melalui

beberapa jalur, lalu masing-masing muridnya menukil darinya salah

satu di antarajalur-jalur tersebut. Memang benar dinukil dari Musa

bin Uqbah dan putra saudara Az-Zuhi, dai Az-Zthri, keterangan

yang sesuai dengan riwayat Az-Zubaidi yang mengutip bagian akhir

hadits secara mursal. Al Muhallab berkata, "Laki-laki ini termasuk

oriurg yang diberitahukan kepada kita oleh Nabi SAW, bahwa dia

termasuk salah seorang yang fasiq, tetapi hal ini tidak berarti mereka

yang membunuh dirinya maka boleh divonis masuk neraka."

Ibnu ArTin berkata, "Mungkin sabdanya, 'Dia termasuk
penghuni neraka', yakni jika Allah tidak mengampuninya. Mungkin
juga ketika dia terluka maka timbul keraguan dalam keimanannya.

Atau dia telah menghalalkan bunuh diri hingga ia mati dllam keadaan

kafir. Hal ini didukung sabda Nabi SAW selanjutnya, lt i-iir Jti, f
'q"-J (Tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim).

Demikian ditegaskan Ibnu Al Manayyar.

Tampaknya maksud kata fajir ini lebih umum dan mencakup

orang kafir maupun fasiq, dan ini tidak bertentangan dengan sabda

beliau SAW, )+r'ry, Jl (Sesungguhnya kami tidak minta

bantuan kepada orang musyrik). Karena ada kemungkinan dipahami

bahwa orang musyrik yang dimaksud adalah yang menampakkan

kekufuran, atau mungkin juga sabda ini telah mansukh (dihapus).

Dalam hadits ini terdapat kabar dari beliau SAW tentang
perkara-perkara gaib dan itu termasuk mukjizat beliau. Didalamnya
juga terdapat keterangan yang memperbolehkan mengabarkan

keutamaan seorang laki-laki shalih dan menyatakannya secara terang-

terangan.
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Catatan

Orang yang mengumumkan hal itu adalah Bilal. Sementara

dalam salah satu riwayat Imam Muslim disebutkan, .7t-i.!lit ',i)6- e
(Berdirilah wahai Ibnu Khaththab). Al Baihaqi berkata, "Orang yang

mengumumkannya adalah Abdurrahman bin Auf." Riwayat-riwayat
ini bisa dikompromikan dengan mengatakan bahwa mereka semua

mengumumkannya di tempat yang berbeda-beda.

(t t;

4206. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata: Aku melihat bekas
pukulan di betis Salamatr, maka aku berkat4 "Wahai Abu Muslim
apakah pukulan ini? Dia berkata, 'Ini adalah pukulan yang dialaminya
pada perang Khaibar. Orang-orang berkata; Salamah telah dibunuh.
Maka aku datang kepada Nabi SAW dan meludahinya tiga kali.
Setelah itu aku tidak merasakan sakit hingga sekarang'."

,,p q.o;#i$'rL:, yht*U,git,Jv rW: *
\ JJ;t,-;r*t €.i,eft Jtf; Fia.t&,'i:-),ri
-- ,E ,*rt6:;rt ti3t rL.iiv,tii\u;$t q Lx-
rjGt ,rrfu 1r"iif\16 .b,il;i cLlGi c it's-,
:;5-..or ,t' Ft )ta trrSt $i "u ti6 oK tt &jr S^i V (:to

,o\-it'F-$ c; & ,:e i* w.?, L-i tir.; dz.{y
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4207. Dari Sahal, dia berkata, 'XaUi'SAW. bertemu U"n**
orang-orang musyrik pada sebagian peperangannya,lalu mereka pun

berperang. Kemudian setiap kelompok kembali ke perkemahannya,

dan diantara kaum muslimin terdapat seorang laki-laki yang tidak
meninggalkan pada kaum musyrikin syadzdzan dan tidak pula

fadzdzan melainkan diikutinya dan ditebasnya dengan pedangnya.

Dikatakan, 'Wahai Rasulullah tidak ada seorang pun yang lebih hebat

dari si Fulan'. Beliau bersabda, 'Sesungguhnya dia termasuk penghuni
neraka'. Mereka berkata, 'Siapakah yang termasuk penghuni surga

kalau orang ini termasuk penghuni neraka?' Seorang laki-laki diantara
mereka berkata, 'Aku akan mengikutinya, jika dia bergerak cepat atau

lamban, maka aku tetap bersamanya, hingga dia terluka dan

mempercepat kematian. Dia meletakkan ujung pedangnya di tanah

dan matanya di antara kedua dadanya. Kemudian dia bertopang di
atasnya dan membunuh dirinya'. Laki-laki itu datang kepada Nabi
SAW dan berkata, 'Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah

Rasulullah'. Beliau bertanya, 'Mengapa demikian?' Laki-laki itu
mengabarkan kepadanya maka beliau bersabda,'Sesungguhnya
seseorang mengerjaknn amalan penghuni surga menurut apa yang
tampak bagi manusia, padahal dia termasuk penghuni neraka, dan

seorang mengerjakan amalan penghuni nerakn menurut apa yang
tampak bagi manusia, sementara dia termasuk penghuni surga'."
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4208. Dari Abu Imran, dia berkata "Anas mclihat kepada

oragn-oftrng pada hari Jum'at dan dia melihat Thayalisah, Faka dia
berkata" 'Seakan-akan mereka saat ini adalah orang-or.mg Yahudi
Khaibar'."

Keteransan Hadits:

Kedelapan, Hadits Salarnah bin Al Akwa' yang termasuk

riwayat tsulaxiyatt Imam Bukhari.

i:; tfi 6-:',#i (Alat bertrata, "Wahai Abu Muslim').Int adalah

nama panggilan Salamatr bin Al Akwa'.

P #-#Vi (Dialaminya pada perang khaibar)" Yakni dialami

lututnya-

citi (Beliau meludah padanya). Yalad di tempat yang

terkena pukulan itu. Pada pembahasan yang lalu disebutkan batrwa
'an-nafats' lebih keras daripada 'an-nafakh' naillun tidak sampai

kepada 'an-natl'. Terkadang juga tidak disertai ludah, berbeda halnya
dengan 'at-tahl'- Akan tetapi terkadang disertai ludah tipis berbeda
dengan 'an-nafaWt'. Kemudian Imam Bulfiari menyebutkan jalur bagi
hadits Satral bin Sa'ad terdatruhr, dan penjelasannya sudatr

dikemukakan pada hadits keenam-

Kesembibn, hadits Anas RA tentang memakai Thayalisah
(pakaian sejenis mantel dan memiliki penutup kepala). Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin Said Al Khuza'i, dari
Ziyad bin Ar-Rabi', dari Abu Imran. Muhammad bin Sa'id Al Khuza'i
berasal dari Bashrah, narna kakeknya adalah AI Walid, seorang yang

I Riwayat *ulatsiyat adalah riwayat yang periwayatnya hanya terdbi dari tiga
tingkatan, atau tiga periwayat -penerj.
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tsiqah (terpercaya) setingkat dengan Imam Ahmad. Dia tidak

mernitiki riwayat dalam Shalih Bukhari kecuali riwayat ini dan satu

lagi disebutkan pada pembahasan tentang jihad. Ziyad bin Ar-Rabi'

adalah Al Yahmadi juga berasal dari Basrah, dia dinyatakan tsiqah

oleh Imam Ahmad dan selainnya. Ibnu Adi menukil dari knam

Bulfiari bahwa dia berkata, "Dia perlu diteliti." Ibnu Adi berkata

"Menurutku riwayatnya dapat diterima." Saya berkata" "Dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini."

ott ,lifi (Dari Abu Imran). Dia adalah Abdullatr bin Hubaib

Al Jauni, dinisbatkan kepada bani Al Jaun bin Auf bin Malik bin

Fahm bin Ganm bin Daus. Mereka adalah marga dari suku Azad.

Demikian ditegaskan Ar-Rasyati dari Abu Ubaid batrwa Abu Imran

berasal dari marga ini. Sementara Al Hatsimi menegaskan dia berasal

dari Bani Al Jaun, marga suku Kindah, tetapi dia tidak memaparkan

nasabnya. Lalu Ar-Rasyati menyebutkannya seraya berkata,

"Dinisbatkan kepada Al Jaun, dan namanya adalah Muawiyah bin
Hajar bin Amr bin Muawiyah bin A1 Harits bin bin Tsaur."

"r-AtS of-l (Dia melihat Thayalisaft,). Maksudrya, dia melihat

mereka memakai thayalisah. Dalam riwayat Muhammad bin Bazi,

dzrl. Ziyad bin Rabi' yang dikutip Ibnu Khuzaimah, dan Abu Nu'aim,
Anas berkata, "Tidak ada yang menyerupai manusia pada hari ini di

Masjid serta banyaknya thayalisah, kecuali Yahudi Khaibar."

Tampaknya orang-orang Yahudi Khaibar sangat banyak memakai

thayalisah sementara selain mereka yang sempat dilihat oleh Anas

tidak memakai pakaian itu.

Anas datang ke Bashrah dan melihat penduduknya banyak

memakai thayalisah, maka dia menyerupakan mereka dengan orang-

orang Yahudi Khaibar. Namun, pernyataan ini tidak mengindikasikan

maknrtnrya memakai thayalisah. Sebagian berkat4 "Maksud

thayalisah di tempat ini adalah aksiyah, yakni kain yang

diselempangkan." Hanya saja yang diingkari oleh Anas adalah warna-

wamanyq karena pada umumnya berwarna kuning.
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4209. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dari Salamah RAb dia berkata,

"Ali RA tidak turut bersama Nabi SAW pada perang Khaibar karena

menderita sakit mata. Kemudian dia berkata, 'Aku tidak turut bersama

Rasulullah SAW?' Maka dia manyusulnya. Ketika kami berada pada

malam Khaibar ditaklukkan, beliau SAW bersabdq 'Sungguh aku

akan memberikan bendera besok ---atau sungguh besok bendera aku

diambil oleh- seorang laki-laki yang dicintai Allah dan Rasul-Nya

lalu diberi kemenangan atasnya'. Kami pun mengharapkannya lalu

dikatakan, 'lni Ali'. Beliau memberikan bendera itu kepadanya dan

diberi kemenangan atasnya."

lut S*.,'oi A?nt uy, rL i; ,p g?f :Jv ilC ,tj *
# >,*r ti-t; t-f)t :y];;,i\ ,:# ?"; JG i-,, *\t *
oJt -t+,,lu f j;', it *.: { ;;3 ^tst',,;-' ;-n }' ?nt

ir S*-, jfrt; o$t'C?i6i,sra,;'#'# of :+

4'; * ai:Ju".6tt'ot;';{ *r*\'*
* i;'v 4ttr;r6 :Ju .e# ,#- bt Jy.t t- i ,F f+ti
.'.e, .'o. t - , . ,
'n'ok eGti c;, & u'*j e\t -u at Jy.,'6:4
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4210. Dari Abu }{azim, dia berkata: Sahal bin Sa'ad RA
mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda

pada perang Khaibar, "Sungguh besok aku akan memberikan bendera
ini kepada seorang laki-laki yang Allah memberi kemenangan melalui
kedua tangannya, dia mencintai Allah dan Rasul-Nya dan dia dicintai
Allah serta Rasul-Nya." Dia berkata, "Orang-orang melalui malam
sambil kasak kusuk (membicarakan) siapa diantara mereka yang akan
diberi bendera tersebut. Ketika pagi hari, orang-orang pergi kepada
Rasulullah dan semuanya berharap diberi bendera. Beliau bersabda,
'Dimana Ali bin Abi Thalib?' Dikatakan, 'Dia wahai Rasulullah
sedang sakit kedua matanya'." Dia berkata, "Mereka mengirim utusan
kepadanya, lalu dia didatangkan, kemudian Rasulullah SAW meludahi
kedua matanya dan mendoakannya, maka dia pun sembuh seakan-
akan tidak pernah sakit, lalu Nabi memberikan bendera kepadanya.
Ali berkata, 'Ya Rasulullah, aku memerangi mereka hingga mereka
seperti kita?' Beliau bersabda, 'Pergilah sebagaimana keadaanmu
hingga engkau sampai di pelataran mereka, kemudian ajaklah mereka

kepada Islam, dan kabarkan kepada merekn hak Allah yang wajib
atas mereka. Demi Allah, bahwasanya Allah memberi petunjuk

-dengan 
sebab engkau- kepada seseorang, maka itu lebih baik

bagimu daripada engkau mendapatkan unta merah (harta yang
berharga)'."

Keterangan Hadits:

Kesepuluh dan Kesebelas, hadits Salamah bin Al Akwa' dan
hadits Sahal bin Sa'ad tentang kisah pembebasan Khaibar di tangan

ct.e

6-'O*r,-& ;dr :Jui (rjL,
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AIi RA.

t ti'€1 1OA sakit mata). Dalam hadits Ali yang dikutip Ibnu

Abi Syaibah disebutkan 'armada', sementara dalam hadits Jabir yang

dikutip Ath-Thabarani dalam kttab Ash-Shagir menggunakan lafazh,

!:jt a,$ t;\1 (Mend.erita sakit mata yang parah). Kemudian dalam

hadits Ibnu Umar yang dikutip Abu Nu'aim dalam Y,rtab Ad-Dala'il
disebutkan ,'f$-1 u\l $akit mata hingga tidak bisa melihat).

-'4 t*t y io' ,p A, f |-;ixt sf :Jui (Dia bertcnta,

"Aku ttdak turut bersama Rasulullah?" Maka dia menyusulnya).

Seakan-akan Ali mengingkari keadaannya yang tidak turut bersama

Rasulullah SAW, maka dia mengucapkan perkataan tersebut. Adapun
kalimat, "Dia menyusulnya", kemungkinan menyusul dan bertemu

Nabi sebelum sampai ke Khaibar, dan mungkin juga dia menyusulnya

dan bertemu Rasulullah SAW setelah sarrrpai di Khaibar.

t:r-i 4t1t',*\ ,iri'4d Ur' E 6ii (Ketika knmi berada

pada malam Khaibar ditaHukkan, maka beliau bersabda, "Sungguh

besok aku akan memberilan bendera). Maksudnya ketika mereka

berada di malam yang pagr harinya Khaibar ditaklukkan. Dalam
riwayat ini terdapat peringkasan, dan dinukil oleh Imam Ahmad, An-
Nasa'i, Ibnu Hibban, dan AI Hakim dari hadits Buraidah bin Al Hasib,

dia berkata, iijt i6 6i, ,:i'dii- 1, erlit jtlrr $; i'b('P ?T- o,g $
:*t y i".J- A,,SA ,iax'i.ifi Er,{U-'{r'e.?';3iiri
,#t /1r:t-L €,|:ijil (Ketika peristiwa Khaibar, Abu Baknr

mengambil bendera lalu dia kembali dan tidak memperoleh

kemenangan, kesokan harinya bendera diambil oleh Umar lalu dia
kembali dan tidak memperoleh lcemenangan, dan Mahmud bin
Maslamah terbunuh- Mala Nabi SAW bersabda, 'Alil aknn

memberikan benderalat besok kepada seseorang'.). Riwayat serupa

dinukil Ibnu Ishaq melalui jalur lain. Sehubungan dengan masalatr ini
dinukil lebih dari sepuluh orang yang semuanya dipaparkan Al Hakim
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di kitab Al lklil serta Abu Nu'aim dan Al Baihaqi dalam kitab Ad-
Dala'il.

-(,ti a-J-t:)t'o:ir:tl 1i- t:ti Utlt "pl\ (Sungguh besok alat akan

memberikan bendera -atau sungguh besok seseorang aknn

mengambil bendera-). Keraguan ini berasal dari sebagian periwayat.

Dalam hadits Sahal sesudahnya disebutkan,'l';t rite ri1]t :*"e\
(Sungguh aku akan memberikan bendera ini besok kepada seseorang),

tanpa ada keraguan. Dalam hadits Buraidah disebutkan, ,r:yht 
etS ,il

tt1-''',;t\t U Ft dl.ritb (Sunggth besok aku akan menyerahkan at-

liwaa' (panji) kepada seseorang yang dicintai Allah dan Rasul-Nya)-

Kata'raayah' semakna dengan kata liwaa', dan ia adalah bendera
yang ada dalam peperangan, sebagai petunjuk untuk mengetahui
posisi komandan pasukan. Terkadang bendera dibawah oleh
komandan pasukan, dan terkadang juga diberikan kepada barisan
terdepan. Mayoritas ahli bahasa menegaskan bahwa kedua kata ini
sama (sinonim), tetapi Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari
hadits Ibnu Abbas,'S.i oltli ,rSr;, *t Y ri" ,p ir )?ir;-rL;gj
(Bendera [raayah] Rasulullah SAW berwarna hitam, dan panji
fiiwa'J beliau berwarna putih). Serupa dengannya riwayat Ath-
Thabarani dari Buraidah. Ibnu Adi mengutip dari Abu Hurairah
disertai tambahan, lt J:y\;"r:eiiirr ftall 1gttk (Bertutiskan,

'Laa llaaha Illallaah Muhammadun Rasuulullaah). Hal ini sangat
jelas menunjukkan perbedaan keduanya. Namun, barangkali
perbedaan yang dimaksud hanya dari segi 'urf (kebiasaar).

Ibnu Ishaq dan Abu Al Aswad menyebutkan dari Urwatr bahwa
pertama kali didapatinya bendera-bendera (raayah) itu adalah ketika
perang Khaibar. Mereka tidak mengenal sebelum itu kecuali panji-
panji.

rl t,, \. ti tu-t-is dnr q4i (Dia dicintai Allah dan Rasul-Nya). Dalam hadits

Sahal bin Sa'ad Onu*O* *r,'i;ri?tt n--r,!s 
(Dan dia mencintai

I

-
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Allah dan Rasul-Nya). Dalam riwayat Ibnu Ishaq disebutkan, !?e
(Dia bukan orang yang melarikan diri dalam pertempuran).

Kemudian dalam hadits Buraidah disebutkan, ii 1,r 'C-- ,f e7 |
(Dia tidak kembali hingga Allah memberi kemenangan kepadanya).

6*-j'6ni (Maka kami mengharapkannya). Dalam hadits Sahal

disebutkan ,lulrtLii-',i/f'# ofiU- orhr oti (Orang-orang pun melalui

malam sambil memperbincangkan siapa di antara mereka yang akan

diberi bendera). Kata,'yaduukuun' artinya mereka melewati malam

dengan berbaur dan berbeda pendapat. Makna dasar kata 'ad-daukah'

adalah percampuran.

Imam Muslim meriyawatkan dari Abu Hurairah, r; 'i6 
'*"01.

ft-ltitlli',1i 1tl*o, berknta, 'sungguh aku tidak menginginkan

pemerintahan kecuali pada saat itu'.). Dalam hadits Buraidah

disebutkan, i|-'$j$lJ;t y.t' ,JJ." itt ,)i:'*"ilf i J+j9u,3
"€ l4ti ^:b \f<t::;"'$j V ci ,q si clrts ,_? ,h!)t U,ti:r<;-'ot

ir3llr iie,t (Tidak ada seorang pun di antara kami yang memiliki

kedudukan di sisi Rasulullah SAW melainkan dia mengharapkan
untuk menjadi laki-laki tersebut, hingga aku mengajukan diri
untulcnya. Lalu beliau memanggil Ali yang sedang sakit mata dan

mengusapnya kemudian menyerahkan bendera kepadanya). Dalam
riwayat Muslim dari jalur Iyas bin Salamah, dari bapaknya, dia

berkata, i,# ^-'+ eO'F'$")t l'r";i yr'+ |Jrr'* Ji*')ii (Betiau

mengutusku kepada Ati, maka aku datang membawanya sambil
menuntunnya karena dia sakit mata, lalu beliau meludahi kedua

matanya dan sembuh).

""n:.e W isii lOitotokan ini Ali).Demikian tercantum di tempat

ini secara ringkas. Penjelasannya terdapat dalam riwayat Iyas bin
Salamah yang dikutip Imam Muslim. Kemudian dalam hadits Sahal

bin Sa'ad yang disebutkan sesudahnya, )U Jy: ,P t\i atfit g;ei Llf
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,#-,rj6 s.,.16 €j i ,*;1 i,Sut,ui6ii ;ti *j- ng *, f nt ,v
yrfi6 ,{ttt \A iJ'6 ,& (Ketika pagi hari orang-orang pergi kepada

Rasulullah SAW, semuanya berharap untuk diberi bendera tersebut,

maka beliau bertanya, 'Dimana Ali bin Abi Thalib?' Mereka

menjawab, 'Dia menderita sakit kedua matanya'. Dia berkata,
'Mereka pun mengirim utusan kepadanya dan mereka datang

membawanya'.). Dai hadits Salamah bin Al Akwa' diketahui bahwa

dialah yang menghadirkan Ali.

Mungkin Ali hadir bersama mereka di Khaibar, tetapi tidak

mampu melakukan peperangan karena matanya sakit, lalu Nabi SAW
mengirim utusan kepadanya untuk membawanya dari tempat dimana

dia tinggal, atau Nabi mengirim utusan untuk menjemputnya di
Madinah dan bertepatan saat itu juga dia telah datang.

fj lUat a sembuh). Kata ini boleh di baca 'bara'a' boleh juga

dibaca 'bari'a'. Dalam riwayat Hakim dari hadits Ali, dia berkata,

,4 qrun Iti 9t €Ol. i :f e ett &,i' @"riau metetakkan

kepalaku di pahanya lalu meludah pada telapak tangannya, kemudian

menggosokkannya pada kedua mataku). Dalam riwayat Buraidah di

kitab Ad-Dala'il karya Al Baihaqi disebutkan, ,-5 e d," W3 6
,Ji;) (Maka Ali tidak pernah merasa sakit pada matanya hingga

meninggal).

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Ali, 'rblb \ trit t;i

-, ey"!t:)t jt.ei * ar' ,,I; Utet t q*" fidak pernah merasa

sakit mata dan tidak pula merasa pusing sejak Nabi SAW

menyerahkan bendera kepadaku pada perang Khaibar). Dia memukil

dari jalur lain, Jt:, j5i i{jli ,:lui d,tbtr ;J$,aatlJt ,j; q$at ct

r.ta ,i?r- rj; q$ar 6i ;Jtt ,;St1 1,lku tidak pernah sakit mata hingga

saat ini." Beliau berkata pula, "Nabi SAW berdoa untukku sambil
mengucapkan, 'Ya Allah hilangkanlah panas dan dingin darinya'."
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Lalu dia berkata, "Aku tidak merasakan sakit mata hingga hari ini'').
.i. , , '.: t.4o'4;A 6tilti (Beliau memberikan kepadanya dan Allah

memberi kemenangan kepadanya). Dalam hadits Sa'id yang dikutip

Ahmad disebutkan, 4,4,e i't;jt'P *ht e ;-'}t'a 1on

berangkat hingga Allah menjadikan Khaibar dan Fadak takluk

ditangannya, lalu dia datang membawa kurma Ajwah keduanya).Para

ulama berbeda pendapat mengenai pembebasan Khaibar; apakah ia

dibebaskan dengan jalan peperangan atau melalui perdamaian? Dalam

hadits Abdul Azizbin Shuhaib melalui jalur Anas terdapat penegasan

bahwa Khaibar ditaklukan melalui peperangan, dan, inilah yang

ditegaskan Ibnu Abdil Barr. Dia membantah mereka yang mengatakan

Khaibar ditaklukkan melalui perdamaian. Dia berkata, "Hanya saja

te{adi syubhat (kerancuan) bagi mereka yang mengatakan bahwa

Khaibar dibebaskan melalui perdamaian, karena dua benteng yang

diserahkan penduduknya sebagai jaminan terhadap darah-darah

mereka, dan ini merupakan salah satu jenis perdamaian, namun hal itu

tidak terjadi melainkan setelah diadakan pengepungan dan

peperangan."

Adapun yang tampak bagiku bahwa Syubhat dalam hal itu lahir

dari perkataan Ibnu lJmar, tb |# 'P',9i',5g P, y it ;* pt'oi
o\;J)r *'r y I' ,r,; !' )r l,',o1 e 6iiateP a iwli ltJ:r

t#" ;s1 43:- | of sib e+s l'db- 6'43 eiiArt *rJi)rj

(Sesttngguhnya Nabi SAW memerangi penduduk Khaibar hingga

menguasai kebun kurma serta mendesak mereka ke benteng, lalu

mereka berdamai dengannya dengan syarat akan keluar darinya dan

untuk Rasulullah SAW emas, perak, dan persenjataan, dan bagi

mereka apa yang dibawa oleh hewan tunggangan mereka, tidak ada

yang disembunyikan dan dihilanskan).Kemudian pada bagian akhir

disebutkan, itt strl, ,tyk S:rtl ::<i{ iltii e:, ,ft"lts1piU ;3't

ry f\\\ :y evs tiw@" (Beliau menahan wanita-wanita

serta anak-anak mereka, dan membagikan harta benda mereka
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karena pelanggaran yang mereka lakukan, dan Beliau bermal<sud

mengusir mereka, namun mereka berkata, 'Biarkanlah kami di negeri

ini untuk mengolahnya'.). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud dan Al
Baihaqi serta selain keduanya. Demikian juga diriwayatkan Abu Al
Aswad dalam kitab Al Maghazi dari Urwah.

Atas dasar ini berarti telah te{adi perdamaian, kemudian mereka

melanggamya, sehingga segala konsekuensi perdamaian itu tidak lagi

berlaku. Kemudian Nabi SAW memafkannya dengan tidak

membunuh mereka dan membiarkan mereka mengelola tanahnya,

tetapi mereka tidak berhak memilikinya. Oleh karena itu pula mereka

diusir oleh Umar sebagaimana disebutkan pada pembahasan tentang

pertanian. Sekiranya mereka berdamai untuk mengelola tanah mereka

sendiri tentu tidak akan diusir.

Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima ftmpasan perang

telatr disebutkan hujjah Ath-Thahawi untuk menyatakan bahwa

sebagian Khaibar ditaklukkan melalui perdamaian. Hujjah tersebut

adalah riwayat yang dia dikutip dan Abu Daud melalui jalur Basyir

bin Yasar, ;,3, j,i{,@.'Jf '# eA Pt * nt ;*pt'oi
,i";-.,1t';o-).\'ed. (Ketika Nabi SAI|/ membagi Khaibar, beliau

menyisihkan setengahnya untuk parq wakilnya, lalu membagi

setengahnya diantara kaum muslimin). Namun, hadits ini
diperselisihkan sanad-nya, yakni apakah maushul atau mursal?

Riwayat ini juga sangat jelas menunjukkan bahwa sebagiannya

ditaklukkan melalui perdamaian.

'i1rr;,-i lt'lr,t f ,V'Sus 1,lti berkata, "Wahai Rasulullah, aku

memerangi mereka..."). Kata tanya pada kalimat ini telah dihapus,

seharusnya adalah; apakah aku memerangi mereka...?

r 'L ry-jfi uJ? lUtngga mereka menjadi seperti kita). Yalirri

hingga mereka masuk Islam.

Yl *.i-iir ,,)t I (Beliau bersabda, "Berangkntlah
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sebagaimana keadaannmu..."). Yalad sebagaimana keadaanmu

sekarang.

ptJ.tr dt geit f (Kemuafan ajaklah merekn kepada Islam).

Dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Muslim disebutkan,
'oii ?nt 11 eii r ;ti t5it4x-,P';*.u,iti sr,6r $.tii $o yt l?,t s-,'p',Sui

'i;ri i:i:? r31;J (Ali berknta, 'Wahai Rasulullah, atas d.asar apakah

aku memerangi orang-orang?' Beliau bersabda, 'Perangilah merekn

hingga menreka bersal<si bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah
dan bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan-Nya)."

Kalimat,,'-$ii (Aj akl ah mer eka) dij adikan dalil batrwa dakwah

(ajakan) merupakan syarat diperbolehkannya melalekan peperangan.

Namun, perbedaan dalam hal ini cukup masyhur. Sebagian

mengatakan ia disyaratkan secara mutlak 
-sebagaimana 

dikutip dari
Malik- baik mereka yang telah sampai dakwah kepadanya atau yang

belum sampai kepadanya. Dia berkata, "Kecuali jika mereka lebih
dahulu menyerang kaum muslimin." Sebagian lagi berpendapat ia
tidak disyaratkan secara mutlak. Pendapat ini dikutip dari Imam

Syafi'i. Namun, dinukil juga darinya bahwa mereka yang belum
sampai dakwah kepadanya maka tidak boleh diperangi, sampai

mereka diseru kepada Islam. Adapun mereka yang telah sampai

kepadanya dakwah maka boleh diserang, tanpa harus diseru terlebih
dahulu. Pendapat inilah yang diindikasikan hadits-hadits di atas.

Adapun keterangan dalam hadits Satral dipahami dalam konteks

istihbab (disukai) berdasarkan hadits Anas yang menyebutkan bahwa

beliau SAW menyerang penduduk Khaibar ketika tidak mendengar

Adzarr, dan itulah serangan pertama terhadap mereka. Adapun kisah
Ali terjadi sesudahnya. Dari madzhab Hanafi membolehkan untuk
menyerang orang-orang kafir secara mutlak, tetapi disukai bila
didahului seruan kepada Islam.

... tyti:/4t+iU' g$ Ll ,iirri (Demi Attah, bahwasanya Atlah

memberi petunjuk seseorang dengan sebab engl<au...). Dari sini dapat
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diambil pelajaran bahwa melunakkan hati orang kafir hingga masuk

Islam adalah lebih utama daripada segera membunuhnya.
.6 r t . t

,Jr:-Jt fi; (Unta Merah). Ini adalah warna unta yang sangat

disukai. Dikatakan, itu lebih baik bagimu daripada engkau memiliki
unta merah lalu engkau bersedekah dengannya. Pendapat lain
mengatakan, engkau mengambilnya dan memilikinya. Unta jenis

inilah yang dibangga-banggakan oleh orang Arab.

Ibnu Ishaq menyebutkan dari hadits Abu Rafi', dia berkat4

*e)'+- ,t lFt qF :"tJ:P) y drr si, I' ir, ,*u. € * g Vf
o-ib h' .,o ;, ^ti * c cP ita;r'+ on fu ,*'J:rt:4 ,L'* *at
'^4i r-l,i egr ;il.t'4ri'oi t"Weouiy e$1 \i!1:):talt lxamr
keluar bersama Ati ketika Rasulullah mengutusnya dengan membawa

benderanya. Dia ditebas oleh seorang laki-laki Yahudi hingga
perisainya terlempar, maka Ali mengambil pintu yang ada di sisi
banteng lalu menjadikannya sebagai perisai atas dirinya, lalu Allah
memberi kemenangan kepadanya. Sungguh aku telah melihat diriku
berada di antara tujuh orang 

-dimana 
aku yang kedelapan diantara

merekn- berusaha sekuat tenaga membalik pintu itu, namun knmi
tidak mampu membaliknya).

Al Hakim meriwayatkan dari hadits Jabir, i-i- qQt'J* &Lt
\i ) tt:F.ti VV U,s A. a? {ii, k (.Ui membawa pintu pada

perang Khaibar dan setelah itu dia mencoba mengangkat pintu
tersebut, tetapi tidak mampu diangkat oleh empat puluh laki-laki).

Kedua riwayat ini dikompromikan bahwa tujuh orang tadi
berusaha untuk membaliknya, sedangkan empat puluh orang berusaha

untuk membawanya, perbedaan antara dua perkara ini cukup jelas.

Jika tidak demikian, maka mungkin dikarenakan perbedaan keadaan

mereka yang hendak mengangkat.

Imam Muslim menambahkan dalam hadits Iyas bin Salamah

dari Bapaknya, 
'Jdt .cr6.\t,Vt jt *'cJ,Jb'ri i\utqV/7j
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Ar-Jr-(Marhab keluar dan berkata, 'sungguh Khaibar telah mengetahui

bahwa aku Marhab'. Ali berkata, 'Akulah yang diberi nama lbulat

Haidarah'. Lalu Ali memukul kepala Marhab hingga membunuhnya

dan kemenangan pun terjadi di tangannya). Demikian juga dalam

hadits Buraidah yang telah saya telah sitir.

Akan tetapi para penulis sejarah menyelisihi hal itu. Ibnu Ishaq,

Musa bin Uqbah, dan Al Waqidi menegaskan bahwa yang membunuh

Marhab adalah Muhammad bin Maslamah. Demikian diriwayatkan

Ahmad dengan sanad yang hasan dari Jabir. Dikatakan; Muhammad

bin Maslamah melakukan perang tanding dengan Marhab, lalu dia

memotong kedua kakinya, kemudian Ali menghabisinya.

Pendapat lain mengatakan bahwa yang membunuh Marhab

adalah Al Harits (saudara Marhab). Lalu hal ini menjadi samar bagi

sebagian periwayat. Jika tidak demikian, maka apa yang terdapat

dalam kitab Shahrft lebih dikedepankan daripada selainnya, terutama

ia telah disebutkan dari hadits Buraidah. Adapun nama benteng yang

ditaklukkan Ali adalatr Al Qamush dan ini adalah benteng mereka

yang terbesar. Dari sini pula Shafiah binti Huyay ditahan.

+?nr r-r*,;Ci:Jv-i; hr ,ttIy i i,',*
,uaL'.j Ei3;&i i? *+ JG'iT't f;l

c

,wrt';u ,*.*i y\t 'k'utr 
stia*v .L:?ukt

,*t!,\t,k lt J;,A,e |.-L,t)bt'Lw &
'$.UL<t ,,:.V';';'o:1 : j.Js ; ,* *.g.+'&'"i
"*?'t )-; dtUfi*lt4G;'"n,t* ed)
et,*'rU:r +',#-; ,:i?iirrt14 qr; *i
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4211. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Kami datang ke

Khaibar, ketika Allah menaklukkan benteng untuk beliau SAW, maka

disebutkan kepadanya kecantikan Shafiyah binti Huyay bin Akhthab.

Suaminya terbunuh dan mereka baru saja menikah. Nabi SAW

mengkhususkannya untuk dirinya, lalu beliau keluar membawanya.

Setelah kami sampai di Sadd Ash-shatrba', Shafiyyah pun telah halal.

Rasulullah SAW berkumpul dengannya kemudian dibuat makanan di

tikar kecil. Lalu beliau bersabda kepadaku, 'Umumkan kepada siapa

yang berada disekitarmu', maka itulah walimah beliau terhadap

Shafiyah. Kemudian kami keluar ke Madinah dan aku melihat Nabi

SAW menutupi Shafiyyah dibelakangnya dengan mantel. Kemudian

beliau duduk di sisi untanya dan memasang lututnya, lalu Shafiyah

meletakkan kakinya diatas lutut beliau, hingga dia naik keatas hewan

tunggangan."

?";*,nlt,:i *; hr ,trIy;;i ry,I"Pt+** *
j?i e $',6>v'-*- *h.? ** *?oi'{r*

.,-,VtWa?",f.Usj,ti;
4212. Dari Humaid Ath-Thawil, dia mendengar Anas bin Malik

RA berkata, 'Nabi SAW menetap bersama Shafiyyah binti Huyay di
jalan Khaibar selama tiga hari hingga beliau melakukan malam

pengantin dengannya. Dia termasuk diantara mereka yang dihijab oleh

beliau."

/^
c-E "It

a
, .o t.

;n "L*^Jl
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;i tf rr Vos t13,f ti f iUt:ts r1j,y) Jt,

iG6*J;t, u:\t, At W, iG;.U r 6:trr.. v>!
'oy$;i 14'*L 

"'ri 
,"q'), 

=*i 
uit,lAi,

?-<t, q'e q+JJ.; olt ,q'At :Ai uLL.l r----
.qVt'"-;, ,'C* e &:, ll.frr * .;U-

42l3.Dari Humaid bahwasanya dia mendengar .q,ru, brrt utu,

"Nabi SAW tinggal di antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam

dan beliau berkumpul dengan Shafiyyah. Aku memanggil kaum
muslimin mendatangi walimahnya dan tidak ada padanya roti maupun

daging. Tidak ada padanya kecuali beliau memerintahkan Bilal untuk
membentangkan tikar lalu diletakkan di atasnya kurma, keju, dan

Samin. Kaum muslimin berkata, 'Apakah dia salah satu Ummahatul
mukminin atau budak miliknya?'. Mereka berkata, 'Jika beliau
menghijabnya maka dia termasuk salah satu Ummahatul mukminim,
namun jika beliau tidak menghrjabnya maka dia termasuk budak
wanita miliknya'. Ketika hendak berangkat, beliau menempatkannya
dibelakangnya dan membentangkan hijab."

Keteransan Hadits:

Kedua Belas, hadits Anas tentang kisah shafiyyah yang
diriwayatkan melalui beberapa jalur. Jalur pertama dinukil melalui
dua sisi; Pertama, dari Abdul Gaffar bin Daud, dari Ya'qub bin
Abdurrahman, dari Amir (mantan budak Al Muththalib), dari Anas
bin Malik RA. Kedua, dari Ahmad bin Isa, dari Ibnu Wahhab, dari
Ya'qub bin Abdurrahman Az-Zthi, dari Amir (mantan budak Al
Muththalib), dari Anas RA. Abdul Ghaffar bin Daud adalah Abu
Shalih Al Harrani. Imam Bukhari menukil darinya ditempat ini dan
pada pembahasan tentang jual-beli secara khusus hadits yang satu ini.
Adapun gurunya Ya'qub, adalah Ibnu Abdurrahman Al Iskandari.
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Ahmad yang disebutkan pada jalur kedua adalah Ahmad bin Isa,

seperti disebutkan oleh Karimah. Namun, dalam riwayat Abu Ali bin

Sibawaih, dari Al Farabri, disebutkan, "Ahmad bin Shalih", dan inilah

yang ditegaskan Abu Nu'aim dalam kitab Al Mustakhraj. Tampaknya,

Imam Bukhari mengutip hadits ini menurut versi riwayat Ibnu

Wahhab. Sedangkan versi Ibnu Abdul Ghaffar dia sebutkan pada

pembahasan tentang jual-beli sebelum pembahasan jual-beli sistim

salam. Amr yang dimaksud adalah Amr bin Abu Amr, sebagaimana

tercantum dalam riwayat Abdul Gaffar. Sementara nama Abu Amr

adalah Maisarah. Sedangkan Al Muthtalib adalah Ibnu Abdullah bin

Hanthab Al Makzhumi.
'E''-sr,l.iii i? *zJb Jt;r'i f\ 4t yhte$t

wt:? USi ,V):) (Ketika Allah menaklukkan benteng untuk beliau

SAW. Disebutkan kepadanya kecantikan Shafiyyah binti Huyay.

Suaminya terbunuh sementara mereka baru saja menikah). Nama

benteng yang dimaksud adalah Al Qamush sebagaimana yang baru

saja dikemukakan. Nama suami Shafiyyah adalah Kinanah bin Ar-

Rabi' bin Abu Al Huqaiq sebagaimana telah disebutkan pada

pembahasan tentang nafkah. Adapun sebab pembunuhannya

disebutkan Al-Baihaqi melalui sanad para periwayat tsiqah

(terpercaya) dari hadits Ibnu Umar, U'!j 6 *}:O I' ;bptbi
;* ,:, ;4 t: * tF by 4.tit'u ,*, r;k"'t bi e '# ,Yt 'a.'!i
'er'i4U ,,* il,"{i;b.t otr tiri i ,#.,P:i,; 'tkr 43i i,;a

us u. ,'l ,,le of: e Fi ,rat: ,;--i"t+lt iJut ,t>ta;lt ,>+ti tiut

* L::a:t;ii saJt e,i$.t;rt y a" oP ',lt P ,yF e
(Ketika Nabi SAW membiarknn [tidak membunuhJ mereka yang

dibiarkan diantara penduduk Khaibar dengan syarat tidak

menyembunyiknn sesuatu dari harta benda mereka, dimana iika
mereka melalatkannya maka tidak ada perlindungan atas mereka, dan

tidak ada perjanjian, ternyata mereka menghilanglmn satu pundi

berisi harta dan perhiasan Huyay bin Akhthab yang dibawa
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bersamanya ke Khaibar. Beliau menanyalean hal itu dan mereka

berkata, 'Ia telah habis dinaftahkan'. Beliau bersabda, 'Walau belum

lama dan harta terlalu banyak untuk dihabisfun dalam waktu

sesingkat itu'." Dia berkata, "Kemudian pundi tersebut diternukan di
bawah reruntuhan bangunan. Maka Nabi SAW membunuh kedua

putra Abu Al Huqaiq dan salah satunya adalah suami Shafiyyah).

Sebagian masalah ini telah disitir dalam hadits terdatrulu.

*.u,li)riti (Beliau mengkhususkannya untuk dinnya). Abtt

Daud dan Ahmad meriwayatkan dari jalur Abu Ahmad Az-Znbaid|
dari Suffan Ats-Tsauri, dari Hisyam bin Urwah, dari Aisyah, dia

berkata, fi5t ,ry'* t ir5 (Shafiyah berasal dan Ash-Shafiy).

Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban dan AI Hakim. Ash-

Shafiy ditafsirkan oleh Muhammad bin Sirin sebagaimana

diriwayatkan Abu Daud melalui sanad yang shahih dainya, dia

berkata, ';i :ei-'#tt ,St q tr,pj y ii'*p 4).J. *i o,g

7t S p u,,Llir q ,rit (Biasanya ditetapkan untuk Nabi SAW satu

bagian bersama kaum muslimin. Sedangkan ash-shafiy diambil dari
bagian yang seperlima sebelum segala sesuatu). Dari jalur Asy-

Sya'bi, dia berkata, t3i>ia'ot'r+lr ;U- #'*t * i, &'A.og
u--I$t'f A:j-1et-Ajt ,A';:ytt;i -f-'oyj (Nabi SAW mendapat satu

bagian [daripada rampasqn perangJ yang disebut ash-shafiy.

Terserah baginya mengambil budak laki-laki atau budak perempuan,

atau kuda. Beliau SAW dapat memilihnya dari seperlima rampasan).

Dari jalur Qatadah disebutkan, 'i i:tS tV rit'i-i yh, 4c o}t o'C

fLjrr :!J.i 4 * UG tia *7 i:,ir1:b'F+; (Biasanya Nabi

SAW jikn berperang makn untulotya satu bagian yang murni yang dia
ambil dari mana dia sukni. Adapun Shafiyyah berasal dai bagian

tersebut). Pendapat lain mengatakan bahwa nama Shafiyyatr sebelum

ditawan adalah Zainab, dan ketika dia diambil dari Shafiy maka

dinamakan Shafiyyah.
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"(i3r L tti ,.i; ,W efi @"tiou keluar membawanya hingga

lrami sampai di Sadd Ash-Shahba'). Kata'sadda' bisa juga dibaca

'sudda', sedangkan shahba' sudah dijelaskan pada pembahasan

tentang bersuci. Disebutkan dalam riwayat Abdul Gaffar ditempat ini
dengan kata'sadd ar-rauha" namun versi pertama lebih benar, dan ia
adalah riwayat Qutaibah sebagaimarra disebutkan dalam pembahasan

tentang jihad.

Adapun riwayat Sa'id bin Manshur dari Ya'qub sehubungan

dengan hadits ini juga diriwayatkan Abu Daud dan selainnya. Ar-
Rauha' adalah tempat yang dekat dengan Madinah, jarak antara

keduanya sekitar 30 mil ke arah Makkah. Masalah ini sudah

disebutkan dalam hadits Ibnu Umar pada akhir masalah tentang
masjid. Sebagian mengatakan di dekat Madinah terdapat tempat lain
yang juga disebut Ar-Rauha'. Terlepas dari kedua pendapat ini, yang
jelas ia bukan tempat yang dekat dengan Khaibar. Maka yang benar
adalah apa yang disepakati oleh mayoritas bahwa ia adalah Ash-
Shahba', terletak sekitar satu barid dari Khaibar, demikian dikatakan
Ibnu Sa'ad dan selainnya.

'c-j; (Halal). Maksudnya, suci dari haid. Penjelasan mengenai

hal itu telah dikemukakan pada bagian akhir pembahasan tentang jual-
beli, sebelum pembahasan tentang Salam. Dalam riwayat Ibnu Sa'ad,
dari jalur Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas yang dikutip
dengan sanad yang maushul oleh Muslim, sehubungan dengan kisah
Shafiy.vah, Anas berkata, 'Nabi SAW menyerahkannya kepada ibuku,
Ummu Sulaim hingga disiapkannya dan dihiasinya serta

menl,elesaikan masa iddah." Penggunaan kata iddah bagi Shafiyyah
hanyalah dalam konteks majaz, dan maknanya untuk memastikan

bahwa dalam rahimnya tidak ada janin.

e, e (Beliau berkumpul dengannya). Penjelasan mengenai hal

ini serta pembahasan kandungan hadits ymtg berkaitan dengan

pernikahan Shafiyyah akan diulas pada pembicaraan tentang nikah.
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4 q:*" (Yaloti membuat hawiyah untuknya). Adapun hawiyah

adalah kain yang biasa dipasang disekitar orang-orang yang

mengendarai hewan funggangan.

''5'j ,P *3 ,p W:*'{4 ,*'t'g1i la"tiau metetakkan

lututnya lalu Shafiyah meletakkan kakinya di atas lutut beliau hingga

dia naik). Dalam riwayat Qutaibah dari Ya'qub 
-pada 

pembahasan

tentang jihad- pada akhir hadits ini ditambahkan penyebutan Uhud

serta doa untuk Madinah, dan pada bagan awalnya juga terdapat

permohonan perlindungan. Di tempat itu saya sudah sebutkan tempat-

tempat dimana hadits ini akan dijelaskan.

Dalam kitab Al Maghazi karya Abu Al Aswad dari Urwah

disebutkan, J?)'*'6 ,*7 64 q Pt y.i,' .rp int J?t ey
|5)i:* ,* W')'6e:j 1* ,P W: F,tl'{i }o n' e }t
(Rasulullah SAW meletakkan pahanya untuk Shafiyyah, agar dia

dapat naik, namun Shafiyyah merasa larang sopan jika meletaliknn

lrakinya diatas paha beliau, makn dia meletaklcan lututnya diatas paha

beliau lalu naik).

Jalur kedua dinukil dari Ismail, dari Saudaranya, dari Sulaiman,

dari Yahya, dari Humaid Ath-Thawil. Ismail yang dimaksud adalah

Ibnu Abi Uwais, saudaranya adalah Abu Bakar Abdul Hamid,
Sulaiman adalah Ibnu Bilal, Yahya adalatr Ibnu Sa'id Al Anshari, dan

riwayatnya dari Humaid termasuk riwayat dari orang yang setingkat.

*Uli,s :, lJ^in t *h? *+ &pai laeuau

tinggal dengan Shafiyyah binti Huyay di jalan Khaibar tiga hari
hingga beliau melangsungknn malam pengantin bersamanya).

Maksudnya, Nabi SAW tinggal di tempat pernikahannya dengan

Shafiyyah selama tiga hari, karena mereka berjalan selama tiga hari,

kemudian melangsungkan malam pengantin dengan Shafiyyah. Sebab

dalam hadits Suwaid An-Nu'man yang disebutkan pada awal
pembahasan perang Khaibar dikatakan, "Ash-Shahba' dekat dengan

Khaibar." Ibnu Sa'ad menjelaskan dalam hadits yang dia sebutkan
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sehubungan dengan biografi Shafiyyah bahwa tempat dimana Nabi

melakukan malam pertama dengannya berjarak sekitar 6 mil dari

Khaibar. Disebutkan dalam jalur sebelum ini bahwa beliau berkumpul

dengan Shafiyyah di Sadd Ash-Shahba'. Hal ini mempe{elas maksud

kalimat "di jalan Khaibar." Demikian }uga lafazh pada jalur ketiga,

"Beliau tinggal antara Khaibar dan Madinah selama tiga malam."

Kemudian riwayat ini tidak memiliki perbedaan dengan redaksi pada

riwayat sebelumnya,"selama tiga ltari", karena hal ini memperjelas

bahwa beliau tinggal selama tiga hari tiga malam.

Jalur ketiga dinukil dari Sa'id bin Abu Maryam, dari

Muhammad bin Ja'far bin Abu Katsir, dari Humaid, dari Anas.

';;,t:Ja hr k pr iwi ltrabi SAW tinggal). Demikian

disebutkan Abu Dzar dari As-Sarakhsi. Adapun periwayat selainnya

mengutip dengan kata aqaama (tinggal), dan inilatr yang lebih tepat.

...+ir1 'rj, 
I (Merekn berkata, "Jika beliau

menghij abny a ....' ). Penj elasannya akan disebutkan pada pembatrasan

tentang nikah.

t3:ir-; '^ tlhr uyr,F i l' l" * )\ ; * ,f
,L'^'iv,;iiy L'r? a4 qt_,a Lr:t ;; ,,* qr*d

rcaa,'a'tl'.*.ru ejy h' *,;'ctr;$
4214. Dari Humaid bin Hilal, dari Abdullah bin Mughaffal RA,

dia berkata, "Kami mengepung Khaibar, lalu seorang melemparkan

kantong yang berisi lemak, maka aku melompat untuk mengambilnya,

kemudian aku menoleh temyata Nabi SAW, aku pun malu
karenanya."

^4\nl J;.1r 'r ''u_y ) ;ez ?nt

6/

0l it* t''3;.6 *et's
zz IP
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.*\t rAt rF *:,it,Fi €';i;,# *i ^1,

<.ir;trr At l4j> t:Lj g,6'* ;j .G;t ,yf * ei)
d11"

4215. Dari Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar RA,
"Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang pada perang Khaibar
untuk memakan bawang putih dan daging keledai jinak."

Larangan makan bawang hanya dinukil dari Nafi', sedangkan

larangan makan daging keledai jinak dinukil dari Salim.

'1-'. * hr - )t J;, oi '^b \t *, ly eri .u *'*I J .- r, g:J --.- 5;

#yt."*;lt d,fi ""i;?'y_,tAtt',r *
4216. Dari Ali bin Abi Thalib RA, "Sesungguhnya Rasulullah

SAW melarang melakukan mut'ah terhadap wanita (nikah mut'ah)
pada perang Khaibar dan melarang makan dagrng keledai jinak."

',-n 
?7" ,# *i *\t * ar Ji.,Li'* tt r e5'*

,l1tr' 

'i;rtA|*

4217. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "sesungguhnya
Rasulullah SAW pada perang Khaibar melarang makan dagrng keledai
jinak."

?nt,i*Ut g:JvtlilL?nt q., * qt * t'gr e6"*
^li\tF d,yf * i.-t{-

4218. Dari Nafi', dari Salim, dari Ibnu Umar RA, dia berkat4
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'T.{abi SAW melarang makan dagrng keledai jinak."

.p:r e.uFr|
4219. Dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW melarang pada perang Khaibar memakan

dagrng keledai jinak dan memberi keringanan untuk makan dagrng

kuda."

4220. Dari Asy-syaibani, dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abi
Aufa RA berkata, "Kami ditimpa kelaparan pada perang Khaibar dan

sesungguhnya periuk-periuk telah mendidih --dia berkata, "dan

sebagiannya telah rl&tang"- lalu datang penyeru (yang diutus) Nabi

SAW, "Janganlah kalian makan daging-daging keledai sedikit pun,

dan tumpahkanlah ia."

Ibnu Abi Aufa berkata, "Kami pun memperbincangkan bahwa

sesungguhnya Nabi melarang memakannya karena belum dikeluarkan

bagian seperlima darinya." Sebagian berkata, "Dilarang memakannya

secara mutlak, sebab keledai tersebut biasa makan kotoran."
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"'Jt {tits'#t'jiohr *,,, jri,;ril. lt +j,t}t *
\t ,*"'/t q'A ,s'ru" u..4 fp rrl.v6 *', ^*?rt .b

,o , o / 6

.', rldt t rri{\ ,&: &JJJI'

42214222. Dari Al-Barra', dari Abdullah bin Abi Aufa RA,
sesungguhnya mereka bersama Nabi SAW lalu mendapatkan keledai

dan memasaknya, kemudian penyeru (yang diutus) Nabi SAW
mengumumkan, "B aliklah periuk-periuk itu. "

.,'r9.toto. \,. , iol 1.o..'..,1,t c . .i. c!. . c.
gur-, f<i, Airl 4, ett €.,t AtS el))l t>*,, 7" I q: f
,r$-1strft -,tj'#t;i$ 6 *,, y\te dt,f

.r:lfitttr.i
4223-4224. Dari Addi bin Tsabit, aku mendengar Al nurru' aun

Ibnu Abi Aufa RA, keduanya menceritakan dari Nabi SAW,
bahwasanya beliau bersabda pada perang Khaibar --dan mereka telah
meletakkan periuk-periuk (di atas tungku)-, "Baliklah periuk-periuk
itu. "

F::y\t,k 4tect?iJs:t)
.;:;:

4225. Dari Addi bin Tsabit, dari Al Barra, dia berkata, "Kami
berperang bersama Nabi SAW... seperti itu."

. ,; c9 . cl

af c4t, ,J €e f/,
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.ix.

4226. Dari Al Baraa' bin Azib RA, dia berkata, 'Nabi SAW

memerintahkan kami pada perang Khaibar untuk melemparkan

(daging) keledai-keledai jinak, baik yang masih mentah maupun yang

sudah matang, kemudian beliau tidak memerintahkan kami

memakannya sesudah itu."

lz

J-r s
o

L_6li

,o. ..1
a:,-e U4-'l

'Ji ;fj

4227. Dari Amir, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Aku tidak

tahu apakah Rasulullah SAW melarangnya dikarenakan hewan itu

adalah kendaraan yang membawa orang-orang, dimana beliau tidak

menyukai kalau kendaraan mereka habis, ataukah beliau

mengharamkan daging keledai jinak pada perang Khaibar'"

Keteransan Hadits:

Ketiga Belas, hadits Abdutlah bin Mughaffal Al Muzani. Imam

Bukhari mengutip hadits ini dari Abu A1 Walid dari Syu'bah... dan

dari Abdullah bin Muhammad, dari wahab, dari Syr'bah, dari

Humaid bin Hilal. Wahab yang dimaksud adalah Ibnu Jarir bin Hazim'

Hadits ini sudah disebutkan pada pembahasan tentang seperlima

rampasan perang. Adapun lafazh riwayat Abu Al Walid telah

disebutkan juga di temPat itu.

?t4r"OUl ,;-p (Seseorang melemparkan kantong)' Saya tidak

menemukan keterangan tentang nama orang itu. Pada pembahasan

yang lalu telatr disebutkan bahwajiraD bisa juga dibacajarab menurut

salah satu dialek, tepi jarang digunakan. Pembahasan lainnya hadits
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ini telah disebutkan pada bab "Makanan yang Didapatkan di Negeri

Perang", pada pembahasan tentang seperlima rampasan perang.

Keempat Belas, Hadits Ibnu Umar tentang larangan makan

bawang putih dan daging keledai jinak. Imam Bukhari
menyebutkannya melalui tiga jalur dari Ubaidillah Al Umari, dari

Nafi' dan Salim, dari Ibnu Umar. Adapun jalur ketiga, yaitu riwayat
Muhammad bin lIbaid dari Abdullah, diketahui dari jalur pertama

-yakni 
riwayat Abu Usamah dari Ubaidillah- bahwa di dalamnya

terdapat idraj (perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits),
karena dalam riwayat Abu Usamah ditegaskan bahwa penyebutan

bawang putih dinukil dari Nafi' saja. Sedangkan penyebutan keledai
dinukil dari Salim. Lalu pada jalur kedua 

-yakni 
riwayat Abdullah

(Ibnu Mubarak) dari lJbaidillah- dicukupkan pada apa yang sebutkan

Nafi', yaitu tentang keledai. Maka hal ini menunjukkan bahwa
penyebutan keledai dan bawang putih secara bersamaan ada pada
riwayat Nafr', sedangkan yang ada pada Salim hanya penyebutan
keledai secara khusus tanpa menyinggung bawang putih. Lalu
keduanya disisipkan oleh Muhammad bin Ubaidillah dalam
riwayatnya dari llbaidillah dari keduanya. Inilah kesimpulan yang
dapat ditarik dari tempat ini dan kita akan membahasnya kembali pada
pembahasan tentang binatang sembelihan. Kami akan menyebutkan
ditempat itu penjelasan hadits ini lebih lengkap.

Faidah yang diambil dari pengumpulan antara larangan makan
bawang putih dan daging keledai adalah bolehnya menggunakan satu
lafazh pada makna yang sebenamya danmajaz, karena makan keledai
adalah haram, sedangkan makan bawang adalah makruh. Namun, dia
telah mengumpulkan keduanya dengan lafazh'melarang', berarti ia
digunakan pada makna yang sebenarnya, yaitu pengharaman, dan juga
pada maknamajaz, yaitu makruh.

Kelima Belas,Hadits Ali RA tentang larangan nikah mut,ah dan
makan daging keledai. Imam Bukhari menukil hadits ini dari yahya

bin Qaza'ah, dari Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah dan Al
Hasan (dua putra Muhammad bin Ali) dari bapak keduanya. Maksud
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dua putra Muhammad, yakni Muhammad bin Ali bin Abi Thalib RA.

i*.fr it ti ,yt *i P?7:*'9$ (Metarang nitrah

mut'ah pada perang Khaibar dan maftan dagrog keledaiiinak)-Dalam

riwayat Abu Dzar dari As-Saraktrsi dan Mustamli disebutkan dengan

lafazh#'1 *, yalmi tidak memberi huruf 'alif lam' pada kata

,humur,. Dikatakan sesungguhnya pada hadits ini ada kata yang

didahulukan yang seharusnya diakhirkan. Adapun yang benar adalah,

..Melarang pada perang Khaibar makan daging keledai jinak dan nikah

mut,ah." Karena lafazh'perang Khaibar' bukan keterangan waktu

untuk kalimat 'nikah mut'ah', sebab larangan mengenai hal ini tidak

terjadi pada perang Khaibar. Pembahasan mengenai masalah ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang nikah-

Keenam Belas, Hadits Jabir tentang larangan makan daging

keledai dan rukshah (keringanan) makan daging kuda. Imam Bukhari

mengutip hadits ini dari Sulaiman bin Harb, dari Hammad bin Zaid,

dari Amr, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah. Amr yang

maksud adalah Ibnu Dinar, Muhammad bin Ali adalah Abu Ja'far Al

Baqir binZainal Abidin bin Husainbin Ali.

,-,Uit ?Fti|i (Dari daging keledai). Al Kasymihani

menambahkan kata 'ahliwah'. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang binatang sembelihan.

Ketujuh Belas, hadits Ibnu Abi Aufa tentang pengepungan

wilayah Khaibar dan kelaparan yang rnenimpa kaum muslimin. Imam

Bukhari menukil hadits ini dari Said bin Sulaiman, dari Abbad, dari

Asy-syaibani. Abbad yang dimaksud adalah Ibnu Al Awwam.

Sedangkan Asy-Syaibani adalah Sulaiman bin Fairuz'

# ttifrt'oriI; e"i-bWu.wi lxami ditimpa kelaparan pada

perang Khaibar, dan sesungguhnya periuk-periuk mendidih).

Demikian disebutkan ditempat ini secara ringkas dan kelengkapannya

disebutkan pada pembatrasan tentang ketetapan seperlima rampasan

698 - FATHUL BAARI

,a



perang melalui jalur lain dari Asy-Syaibani dengan redaksi, i:i ott tiJi

)1Lltt * r-Jji l-te;a,i enli pt eat:'* (Ketika perans

Khaibar, kami mendapatkan keledai jinak, maka kami
menyembelihnya, dan ketika periuk-periuk telah mendidih...). Al
Waqidi menyebutkan bahwa keledai yang disembelih be{umlah 20

atau 30 ekor. Demikian dia meriwayatkannya dengan ragu-ragu.

;,ri;t";-r'uUg 6!,qtW a:'@. Sai 6etagian mereka

berknta, "Nabi SAW melarang memakannya sama seknli, knrena

keledai itu biasa mal<an kotoran"). Pada pembatrasan tentang

ketetapan seperlima rampasan perang disebutkan bahwa sebagian

sahabat berkata, "Beliau SAW melarang memakannya secara mutlak",
dan bahwa Asy-Syaibani berkata, "Aku bertemu Sa'id bin Jubair,
maka dia berkata, 'Nabi SAW melarang memakannya secaxa

mutlak'." Al Ismaili menambahkan dari riwayat Jarir, dari Asy-
Syaibani, dia berkata, "Aku bertemu Sa'id bin Jubair dan bertanya
kepadanya tentang itu, dan akan menyebutkan perkara tersebut
kepadanya, maka dia berkata, 'Nabi SAW melarangnya karena ia
biasa makan kotoran'." Penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini
akan disebutkan pada pembahasan tentang binatang sembelihan.

Catatan

Kata"al battah" artinya memutuskan. Huruf alif di awal kata itu
termasuk alif washl (alif yang tidak terbaca jika disambung dengan
kata sebelumnya). Namun, Al Karmani menegaskan bahwa ia adalah

alif qath' (alif yang tetap dibaca meski disambung dengan kata
sebelumnya) tapi tidak masuk dalam kaidah analogi. Akan tetapi saya

tidak melihat apa yang dia katakan dalam pemyataan seorang ahli
bahasa.

Al Jauhari berkata, "Kata al inbitaat artinya al inqithaa'
(terputus). Dikatakan 'rajulun munbit' , artinya yang terputus padanya
(tidak lagi mengurus perkara lain). Dikatakan'laa af'aluhu battah,
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dan'laa afaluhu al battah', keduanya bermalma tidak mengerjakan

dan tidak akan kembali lagi pada pekerjaan itu. Kemudian kata

'battah' diberi baris fathah pada bagran akhirnya, karena

kedudukannya sebagai mashdar (infinitif1. Akan tetapi saya melihat

dalam naskah yang menj adi pegangan menggunak ar'' alif w as hl' .

Kedelapan Belas, hadits Al Bara' bin Azib serta Ibnu Abi

Aufa'. Imam Bukhari meriwayatkannya melalui tiga jalw dari

Syu'bah secara ringkas dan satu secara lengkap. Adapun rahasia

penyebutan sanad yang panjang setelah disebutkan sanad yang

ringkas adalah bahwa sanad yang panjang terdapat penegasan bahwa

tabi'in mendengar langsung dari dua sahabat, berbeda dengan sanad

yang ringkas, dimana disitu hanya menggunakanlafazh'an (dai).

L1t +; j\l e @ada yang pertama dan mereka memasabtya).

Yakni berusaha untuk memasaknya.

Fi ,iO ilr ,)b'4, €sv ,si6 (Mal<a penyeru [yang diutusJ

Nabi SAW menyerukan). Dia adalah Abu Thalhah sebagaimana yang

telah disebutkan.

Jalur kedua hadits Abdullah bin Abi Aufa dinukil dari Ishaq,

dari Abdushamad, dari Syu'bah, dari Adi bin Tsabit. Ishaq yang

dimaksud adalah Ibnu Manshur, sedangkan Abdushamad adalah Ibnu

Abdul Warits. Abu Nu'aim meriwayatkan dalam krtab Al Mustakharai

melalui jalur Ishaq bin Rahawaih, dia berkata, "Dari An-Nadhr (yuk i
Ibnu Syumail), dari Syr'bah." Hal ini menunjukkan bahwa dia bukan

guru Imam Bukhari dalam riwayat ini, dan saya telah menjelaskannya

bahwa Ishaq jika menukil dari Abdushamad, maka dia adalah Ibnu

Manshur, bukan Ibnu Rahawaih.

33;at t j,iki :jjit;sr tP J|j'P i'i'Jtt ifr (Sesungguhnya betiau

bersabda pada hari Khaibar dan mereka telah menaruh periuk-periuk

di tunglat, Balikkanlah periuk-periuk itu). Maksudnya, miringkanlah

agar tumpah apa yang ada didalamnya.

Jalur ketiga dinukil Imam Muslim dari Muslim, dari Syu'bah,
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dari Adi bin Tsabit. Muslim yang dimaksud adalah Ibnu Ibrahim, dan

dia cukup menyebut Al Bara' tanpa menyertakan Ibnu Abi Aufa. Al

Ismaili telah menjelaskan perbedaan yang ada padanya dari Syu'bah.

Dia mengatakan bahwa kebanyakan periwayat menukil dari Syu'bah

dengan mengumpulkan antara keduanya. Diantara mereka ada yang

menyebutkan salah satunya. Sementara Al Jarri meriwayatkan dari

Syu'bah, dia berkata, "Dari Adi, dari Ibnu Aufa atau Al Bara"', yakni

disertai keraguan.

6:ji (Serupa dengannya). Diriwayatkan Abu Nu'aim dikitab Al

Mustakhraj dari jalur Muhammad bin Yahya Adz-Dzuhali, dari

Muslim bin Ibrahim , tir-il 836'#'{t y il, .p Ct t tt?

;fiiir te-tki:ntJ.":io n' e}tJui ,ave$t (Kami berperang

bersama Nabi sAW ke Khaibar dan kami mendapatkan himar lalu

memasalvtya, maka Nabi SAW bersabda, "Baliklah periuk-periuk

itu."), kemudian dia memaparkan hadits dari jalur lain dari Al Bara'."

Ibnu Abi Zdidah adalah Yahya bin Zakaiya, dan Ashim adalah Al
Ahwal, sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi.

'z;-,-r:i4.(Aoik yang mentah maupun yang matang).Dalam

salah satu riwayat disebutkan, @s t44 g"it, mentahnya maupun

matangnya).

d?L.tJlU t j gemuatan beliau tidak memerintahkan kepada

kami memakannya sesudah itu). Disini terdapat isyarat bahwa

pengharamannya berlangsung terus, dan penjelasan masalah ini akan

dipapaprkan pada pembatrasan tentang bintang sembelihan.

Kesembilan Belas, hadits Ibnu Abbas RA tentang sebab

pengharaman keledai jinak pada perang Khaibar. Semua periwayat

menukil dengan redaksi, "Muhammad bin Abi Al Hushain

menceritakan kepada kami." Dia adalah Abu Ja'far Muhammad bin

Hushain Ja'far As-Simnani, seorang ahli hadits dan setingkat dengan

Imam Bukhari. Dia hidup sesudahnya selama lima tahun. Al
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Kulabadzi dan orang-orang yang mengikutinya mengklaim bahwa

Imam Bukhari tidak pemah meriwayatkan hadits dari Muhammad bin

Abi Al Hushain, selain hadits ini. Namun, telah disebutkan satu hadits

lain dalam pembahasan tentang dua hari raya, dimana Imam Bukhari

berkata kepadanya, "Muhammad menceritakan kepada kami, Umar

bin Hafs bin Ghiyats menceritakan kepada kami..." maka yang

tampak dari sini bahwa yang dimaksud adalah Muhammad bin Abi Al
Hushain di atas. Imam Bukhari telah menukil sejumlah riwayat

langsung dari Umar bin Hafs bin Ghiyats, tetapi di tempat ini dia

menukil riwayat darinya melalui perantara.

t/^a'L', oIb ar . t .nr
\-J,'(,

,:t{ tir :J"oe( i.#
J;r';, ,Ju t;i:L hr o1, ; it *
:)v ,r1\L, bt:* $Ai ?/A..b t;
';'jj-'jLy ,fri A$;;i"u; ,y"St t.lcz t11 t .i

'ff * rtj
4228. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

membagi pada perang Khaibar untuk penunggang kuda dua bagian

dan untuk pejalan kaki satu bagian."

Dia berkata, 'T.{afi' menafsirkannya seraya berkata, 'Apabila

bersama seseorang ada seekor kuda, maka baginya tiga bagian, dan

jika tidak ada kuda bersamanya maka baginya satu bagian'."

Keterangan:

Kedua Puluh, hadits Ibnu Umar tentang bagian pejalan kaki dan

penunggang kuda. Imam Bukhari menukil hadits ini dari Al Hasan bin

Ishaq, dari Muhammad bin Sabiq, dari Za'idah, dari Ubaidillah bin

Llmar, dari Nafi'. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

jihad. Adapun yang berkat4 "Nafi' menafsirkannya" adalah

tlbaidillah bin Umar Al Umari (periwayat Nafi'). Pernyataan ini
dinukil dengan sanad yang maushul tnngga Ubaidllah bin Umar.

Za'idah yang disebut dalam hadits ini adalah Ibnu Qudamah.
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Muhammad bin Sabiq termasuk guru Imam Bukhari, namun

terkadang dia memukil darinya melalui perantara seperti ditempat ini.

Adapun guru Imam Bukhari ditempat ini, yakni Al Hasan bin Ishaq

telah dijelaskan pada pembahasan Umrah Hudaibiyah.

I -ot, .,1 .t c/ zo*j til i*^1 :Js

4229. Dari Sa'id bin Musayyab, Jubair bin Mut'im

mengabarkan kepadanya, dia berkata, "Aku berjalan bersama Utsman

bin Affan menemui Nabi SAW. Kami berkata, 'Engkau memberikan

bani Muththalib dari bagian seperlima Khaibar dan meninggalkan

kami. Sementara kami satu kedudukan darimu'" Beliau bersabda,

"sesungguhnya bani Hasyim dan bani Muththalib adalah sesuatu

yang satu." Jubair berkata, "Nabi SAW tidak memberi bagian

sedikitpun kepada bani Abdi Syams dan bani Naufal."

Keterangan:

Kedua Putuh Satu, hadits Jubair bin Muth'im yang telah

dijelaskan pada pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan

perang. Kalimat, "sesungguhnya bani Hasyim dan bani Muththalib

adalah sesuatu yang satu", demikian yang dinukil kebanyakan

periwayat, yakni menggunakan kata 'syai'un'. Sementara dalam

riwayat A1 Mustamli di tempat ini disebut dengan kata 'syiyyun'.

Sedangkan kalimat, "Jubiar berkata: Nabi SAW tidak membagi

sesuatu kepada bani Abdu Syams dan bani Naufal', dinukil dengan
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SanadyangMaushul seperti di awal hadits.

&'4t LF ttx iJv *; hr q' ;; o.i ,r i;'1 o-.i V
ei ,;.)t?irt:i ltdrwv:4,4tjF1 *i ,lr-i"

:Jv (b ,?rls (1.- fl t ?\L ,i;',;. i: t,J,;Li :g;*i
:,. . t/c/..i o'-o '-,t. .c e ., oitri /o c/

t:5 j -€'p u)A:t';#3 #t"s\ t;*.^^;1:$ C
tfiu;" oj i* tute ,a-:,tL)t.,'ed, it,d r-ri

c-t f *tf iu' eUt&ti,C;uts,P,'o1'1
'€tfr -tt3f! iI- ,1 tirl f$tqi"ef ots', .'fr

---r, ;J|?f ,4e't- f *ir;i'-u!t l4t.
1*?|."lrK syil.t; *i *ht ,*'4tfti'*
'ltJ 

-61b i;lr,1*,p #'S-i ;;6 q.,iAt
t ,t '1,1 c.t t o ',.o 1 o i,'- ^ 

., c, 'r.o 1 , . tzt:)re drr .d.:^, {iai ,',-ls frii; ,it;i 6,1.s qr>- ,^s

.a$u it r; :Jv ,;; ,ir;i Uu t,*i *"-ilt t,*^ afrjt
,k |ast'ai |!* *3 4?\t .* br Jyt'o;i';;
v.....,L'6*t* * *, iXt* yi l;r c'& *r,
d,:,frL;,;At,.tt t -,/'rl €,'ti- /t q.ki,*c
r) Jttb iJLl t l' *', ,lt-t !, \t ,k Ii' e3 yt e.
t c 1z ,i. . oi. 1., i. )., | , .r , o,! ,, ,2'..( '": tr/. t ,c I
,p) ,*)io e' ,k lt );).'i u';\i ;; t3.r; i-';1

,t's1r, *: ^l;\t -* e ef:?\rr,:ra') ui"i &

7Wb - FATITUL BAARI



.* rri,t, ei't, *t' ! 1r,;

4230. Dari Abu Burdah, dari Abu Musa RA, "Sampai kepada

kami berita keluarnya Nabi SAW dan kami di Yaman, kami pun

keluar berhijratr kepadanya; aku bersama kedua saudaraku, dan aku

yang paling kecil di antara mereka. Salah satu di antara keduanya

adalah Abu Burdah dan yang lainnya adalatr Abu Ruhm 
-mungkin

dia mengatakan 'bersama beberapa orang' atau beliau mengatakan
.bersama 53 atau 52 laki-laki dari kaumku'- kami menaiki perahu,

namun perahu itu manghempaskan kami kepada An-Najasyi di

Habasyah, dan kami mendapatkan Ja'far bin Abu Thalib, maka kami

tinggal bersamanya. Sampai akhirnya kami datang Sersamanya dan

bertepatan mendapati Nabi sAw telatr menaklukkan Khaibar.

Sebagian orang berkata kepada kami 
-yakni 

kepada mereka yang

menaiki perahu- 'Kami telah mendatrului kamu dalam berhijrah'.

Asma' binti Umais masuk --{an dia termasuk yang datang bersama

kami- kepada Hafshatr (istri Nabi SAUD untuk mengunjunginya. Dia

(Asma') telah hijrah kepada Najasy bersama mereka yang hijrah ke

sana. Umar masuk kepada Hafshah dan Asma' di sisinya. Umar

berkata ketika melihat Asma', 'siapakatr ini?' Hafshah menjawab,

'Asma' binti Umais'. Umar berkata, 'Apakah dia wanita Habasyah?

Apakah dia wanita pelaut?' Asma' berkata, 'Benar!' Dia berkata,

'Kami telah mendahului kalian dalam berhijrah, maka kami lebih

berhak terhadap Rasulullah SAW daripada kalian'. Asma' marah dan

berkata, 'sekali-kali tidak, demi Allah! Kalian bersama Rasulullah

SAW; Beliau memberi makan orang yang lapar dan menasehati orang

yang bodoh di antara kalian, sementara kami berada di negeri 
-atau

di suatu pemukiman- yang jauh dan tidak disukai di Habasyah.

Semua itu karena Allah dan Rasul-Nya. Demi Allah, aku tidak akan

memakan makanan dan tidak minum minuman hingga menyebutkan

apa yang engkau katakan kepada Rasulullatr, dan kami disakiti serta

ditakuti. Sungguh aku akan menyebutkan itu kepada Nabi SAW dan

bertanya kepadanya. Demi Allah, aku tidak dusta dan tidak

menyimpang serta tidak menarnbahkan'."
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\i--s'J$';L Lt "I,r ; n,Uu *', ^)t\t .U'r;tie w
er,:.ur'A ,iG'ukl, k { ii ,uG ,i^s '-ts r; :Jv dk')

.;tJ:o-^ ailt .pi'if'r.-l,, ,i,:Oit :rcb\; ft; |&
;.i* ta'i oii a*tt ot;+lr, ;';'ir ur.,'i;l- ,uG
'#l 

e rwi \j Lli i. i i'; $lr i4 G,?,-l r* v
*'' gt\' JrU''Ai"q

4231,. Ketika datang kepada Nabi SAW, maka dia berkata,

"Wahai Nabi Allah, sesungguhnya Umar mengatakan begini dan

begitu." Beliau bertanya, "Apa yang engkau katakan kepadanya?"

Asma' berkata, "Aku katakan kepadanya begini dan begitu." Beliau
bersabda, "Tidak ada yang lebih berhak terhadap diriku daripada
kamu. Bagi dia serta sahabat-sahabatnya satu hijrah sedangkan knmu

wahai penumpang perahu dua hijrah." Dia berkata, "Sungguh aku

telah melihat Abu Musa dan para penumpang perahu mendatangiku

berbobdong-bondong silih berganti dan bertanya kepadaku tentang

hadits ini. Tidak ada sesuatu dari dunia ini yang lebih
menggembirakan mereka dan lebih besar bagi mereka dibanding apa

yang dikatakan Nabi SAW kepada mereka."

Abu Burdah berkata: Asma' berkata, "Sesungguhnya aku telah

melihat Abu Musa, dan sesungguhnya dia minta dariku mengulang

hadits ini."

'tC ;; oiVi;'; lie3i\ jt,*'y\'J:"U'
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d:c t ?f,t,FJt, ;t'-b* q lr;iurdr*\t yi,.>rli
,)6r..tli f i:r'-,i l8 olrfltr)Urr'ettf ,a

*r;->i';tyi;l Su -'rldr'Jti'sl- 14t C tit"e r+j
'erW ui'5tt7t-

4232. Abu Burdah berkata: Diriwayatkan dari Abu Musa, Nabi

SAW bersabda, "Sesungguhnya aku mengetahui suara-suara lembut

orang-orang dari suku Asy'ari dalam membaca Al Qur'an ketika

masuk wahu malam, dan aku mengenal tempatiempat mereka karena

suara-suara merekn di malam hari, meskipun aku tidak melihat
tempatiempat mereka ketika turun (singgah) di siang hari. Diantara
mereka Hakim apabila bertemu (pasukan) kuda -atau dia mengatakan

musuh- dia berkata kepada mereka, 'Sesungguhnya sahabat-
sahabatku memerintahkan kamu agar menunggu mereka'."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Dua, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang
perjalanan mereka dari Yaman dan terdampar ke negeri Habasyah.

Fi "fa te';t,4u.,',rt'*j y h,,* 4t tX *.
(Sampai kepada kami berita keluarnya Nabi SAW dan kami berada di
Yaman, maka kami keluar berhijrah kepadanya). Secara zhahir perihal
Nabi sampai kepada mereka jauh sesudah beliau berhijrah. Makna ini
dapat disimpulkan dari kalimat tersebut jika yang dimaksud dengan

kata 'keluar' adalah pengutusan beliau menjadi nabi. Namun, jika
yang dimaksud adalah 'hijrah', maka kemungkinan dakwah telah

sampai kepada mereka sebelumnya, dan mereka pun sudah masuk
Islam, namun tetap tinggal di negeri mereka hingga mengetahui hijrah
Nabi SAW, lalu mereka bertekad untuk datang kepadanya. Hanya saja

mereka datang lebih akhir hingga waktu yang demikian lama. Hal itu
mungkin dikarenakan kabar tentang hijrah tidak sampai kepada
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mereka, atau karena kondisi kaum muslimin yang masih terus

berperang bersama orang-orang kafir. Ketika sampai kepada mereka
berita tentang pe{anjian damai dan keamanan, maka mereka berusaha
datang.

Ibnu Mandah meriwayatkan melalui jalur lain dari Abu Burdah,

dari bapaknya, '!yi2 $, z* g ,r- *t f a' ,,I; itr Jj1t Jlv;
lt ,.,s...i,?. '.oto,,'-,ot n, oi,tota.t, ot i, .i ti,u)) !,CJt:,ft U o-P) $y. gt1 ,fJ ,.t Wv| t'S ltl..r# ,V,tV t)S
*-r;St t:5 ;, 4t et*" i /* V (Kami keluar kepada Rasutullah

SAW hingga kami datang ke Makkah. Aku bersama saudaramu dan
Abu Amir bin Qais, Abu Ruhm, Muhammad bin Qais, Abu Burdah,
lima puluh orang dari kaum Asy'ari, serta enam orang dari kaum
Akk. Kami keluar melewati jalur laut hingga kami sampai ke

Madinah). Riwayat ini dinyatakan shahih oleh Ibnu Hibban melalui
jalur ini.

Riwayat ini mungkin dikompromikan dengan keterangan dalam
Ash-Shahih. Kompromi yang dimaksud, bahwa mereka melewati
Makkah ketika hendak pergi ke Madinah. Mungkin juga mereka
masuk ke Makkah karena pada saat itu masih dalam perjanjian damai.

t'3 ii ?\t-t 
"s';. 

i tj/r'i 
'i.i*1si ; orVrj ui 1,ttcu dengan

dua saudaraku dimana aku paling muda diantara mereka; salah
satunya adalah Abu Burdah dan yang lainnya adalah Abu Ruhm).
Nama Abu Burdah adalah Amir, dia memiliki hadits yang dikutip
Imam Ahmad dan Al Hakim melalui jalur Kuraib bin Al Harits bin
Abu Musa (puha saudara laki-laki Abu Burdah). Sedangkan Abu
Ruhm namanya adalah Majdi sebagaimana dikatakan Ibnu Abdil Barr.
Namun, Ibnu Hibban mengatakan dalam kitab Ash-shahabah bahwa
namanya adalah Muhammad. Tetapi pendapat Ibnu Hibban ini
disanggah oleh keterangan terdahulu tentang perbedaan antara Abu
Ruhm dan Muhammad bin Qais.

Kemudian Ibnu Qari menyebutkan bahwa sekelompok suku
Asy'ari mengabarkan kepadanya serta menjelaskan dan menuliskan
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dengan tangan-tangan mereka batrwa nama Abu Ruhm adalah

Majilah.

€}-: ,tt j't).vt f, ji ,:j-,;1tN e,'Sa 6lt ,[e.:J(! (,t

(Entah beliau mengatakan beberapa atau mengatakan 53 atau 52

laki-laki dari kaumku). Dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, "Dari

kaumnya." Pada riwayat terdahulu telah dijelaskan bahwa mereka

terdiri dari 50 orang kaum Asy'ari yang merupakan kaum Abu Musa.

Barangkali tambahan jumlah ini adalah saudara-saudara Abu Musa

sendiri. Barangsiapa mengatakan 52 berarti dia menyebutkan kedua

saudara Abu Musa 
-seperti 

pada hadits di atas- yaitu; Abu Burdah

dan Abu Ruhm. Barangsiapa mengatakan 53 atau lebih, maka

berdasarkan perbedaan tentang jumlah saudara-saudara Abu Musa

yang turut dalam rombongan ini.

Al Biladzari menyebutkan dengan sanad-nya dari Ibnu Abbas

bahwa jumlah mereka 40 orang. Untuk menggabungkan riwayat ini
dan yang sebelumnya bahwa sebagian adalah pengikut dan sebagian

lagi adalah yang diikuti. Adapun Ibnu Ishaq berkata bahwa jumlah

mereka 16 orang, dan ada lagi yang mengatakan lebih dari itu.

1.6 ,fri 
'i.'F+ r:iity 1fo*i mendapati Ja far bin Abu Thalib).

Yakni di negeri Habasyah.

LJ*r 6n ,? ,:r;; $illi (Kami tinggal bersamanya hingga kami

datang ,"*uonyo1. Bagian ini diringkas oleh Imam Bukhari. Namun,

dia telah menyebutkan redaksi lebih lengkap pada pembahasan

tentang seperlima rampasan perang melalui sanad yang sama, dengan

redaksi, ti16 ^,'i'yu.ry\€^w.'*ilo n' e lt J?i'oi,Wi6
t .. ." aiaij,A t tdtl.Lil; (Ja far berkata, 'Sesungguhnya Rasulullah SAW

mengutus kami di tempat ini dan memerintahkan knmi untuk tinggal di
sini, maka tinggallah kalian bersama kami', lalu kami pun tinggal
bersamanya).

..4t-:,* LaJ-t o-LL \tingga kami datang semuanya). Ibnu Ishaq
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menyebutkan bahwa Rasulullah mengutus Amr bin Umayyah kepada

An-Najasyi agar menyiapkan keberangkatan Ja'far kepadanya dengan

orang-orangyang bersamanya, maka Najasyi menyiapkan mereka dan

memuliakan mereka, lalu Amr bin Umayyah datang bersama mereka

sementara beliau SAW berada di Khaibar. Ibnu Ishaq menyebutkan

nama-nama mereka yang datang bersama Ja'far satu persatu hingga

mencapai 16 orang. Diantara mereka adalah Istri Ja'far (Asma' binti
Umais), Khalid bin Sa'id bin Al Ash bersama istrinya, Amr bin Sa'id,
dan Mu'aiqib bin Abi Fathimah.

'u") yht ,* ,;, eiitj 1Xo*i mendapati Nabi SAt4). pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang

ditambahkan, 6it4tn 1\lc;rW t f *atb y\'q..i"lrtt',;rG
"A;t'&;"'dri 

".6bt * t* ?6b\,t ,e (Betiau memberi

bagian kepada kn'mi dan tidak memberi bagian kepada yang tidak ikut
perang Khaibar, kecuali bagt yang ikut dalam perang itu bersama

beliau, kecuali para penumpang perahu kami, begitu pula Ja far dan
sahabat-sahabatnya, sungguh beliau memberi bagian kepada mereka

bersama mereka yang ikut perang Khaibar). Al Ismaili meriwayatkan
dari Abu Ya'la dari Abu Kuraib (guru Imam Bukhari dalam riwayat
ini) melalui hadits yang sama. Dalam riwayat Al Baihaqi disebutkan
bahwa Nabi SAW sebelum membagikan kepada mereka semuanya,

beliau berbicara dengan kaum muslimin, lalu menyertakan mereka
dalam pembagian.

"r/'t-ji otSj (Dan beberapa orang). Umar menyebutkan sebagain

nama mereka sebagaimana yang akan dijelaskan.

#"L *, lraf UbSi (Asma' binti (Jmais masuk). Dia adalah

istri la'far. Adapun kalimat "Dia termasuk orang yang datang bersama

kami', adalah perkataan Abu Musa.
'ebf, 

db (Kepada Hafshah).Abu Ya'la menambahk ar, 'o3r 9\:
pt f r' ,p (Istri Nabi SAn.
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f:ts ';;A, tos zp;i\ ,'* 5,6 (Umar berkata, "Apakah dia

wanita Habasyah? Apalrah dia wanita pelaut cilik?'). Demikian yang

terdapat dalam riwayat Abu Dzar, yakni dalam bentuk tashghir (pelaut

cilik). Adapun periwayat selainnnya menyebutkan dengan lafazh
'r;Vlt (Apakah pelaut).Demikian juga dalam riwayat Abu Ya'la. Lalu

pada kedua kalimat itu disebutkan kalimat tanya. Umar

menisbatkannya kepada Habasyah karena dia sempat tinggal di sana,

dan dinisbatkan sebagai pelaut karena sempat mengarungi lautan.

"rti$r -,/\1 ,t' \i- )tt eaJ? 1 1Oo" kami berada di tempat

pemukiman atau di negeri yang jauh). Ini adalah'keraguan dari

periwayat.

l-z$r ,ti;,j{rt (Yang jauh dan tidak disukai). Demikian dinukil

kebanyakan periwayat. Keduanya adalah bentuk jamak dari kata

baghiidh dan ba'iid. Dalam riwayat Abu Ya'la terdapat keraguan,

yakni ,t:z$t 1i si ,!. Sementara An-Nasafi menukil dengan kata al

bu'ud.Adapun Al Qabisi menyebutk^,1$t ot:t$r 
1iJ1. S.p.rtinyu

kata yang pertama ditafsirkan dengan kata yang keduh. Ibnu Sa'ad

meriwayatkan dari jalur Ismail bin Abi Khalid dari Asy-Sya'bi, Asma'

berkata, 't<ts| **tlo &' e lt {rj't'S ,i*u ql qi

irs'-L6 ,r:.t;Jt fki ,"5Le 1k-1$ungsuh demi Allah, engkau berkata

benar. Kalian bersama Rasulullah SAW, beliau memberi makan

kepada orang yang lapar dan mengajari yang bodoh diantara kalian,

sementara kami [di tempat yang] jauh dan terusir).
. ,. ,. \
lnt ei )t €U.is (Dan yang demikian itu karena Allah dan

Rasul-Nya). Maksudnya, demi keduanya.

a4..Jrr &i'€1'€: @osi kamu wahai para penumpang perahu).

Diberi tanda fathah pada kata' ahl' untuk menunjukkan kekhususan,

atau dalam bentuk kalimat seru, tetapi tanda serunya tidak
dicantumkan secara redaksional. Boleh juga diberi tanda kasrah dart
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diposisikan sebagai b adal (pengganti) kata' antum' (kalian).

Itrf (Dua hijrah). .\bt Ya'la menambahkan, 1f; i;t;
"di€;"i ,s"elit Jl€;u (Kalian berhiirah dua trali; knlian hiirah

ke Najasyi dan hijrah kepadaklat). Ibnu Sa'ad menyebutkan dengan

sanad yang shahih dariAsy-Sya'bi, dia berkata, 6- :uJL ,>'.lAl i'6
|):. ,iut ;d\\i Gr+il,'u til $liptr *t:frrer or )ior Jb;
'osi u. i;a ns ,,t;st gr\i ji€;a ,y4'# QE *o' binti (Jmais

berkata, "Waltai Rasulullah SAW, sesungguhnya beberapa orang
berbangga terhadap kami dan mengatakan kami bukan orang-orang
muhajir yang pertama, makn beliau bersabda, 'Bahlan bagi kalian
dua hijrah, kalian hijrah ke negeri Habasyah lcemudian trnlian hijrah
sesudah itu). Diiwayatkan juga dari jalur lain, dari Asy-Sya'bi

serupa dengannya disertai tambahan, ;g)_t Jtr- i ak (Sungguh telah

berdusta mereka yang mengatakan itu). Dad. jalur lain disebutkan,

"Beliau SAW bersabda, i-tti:;r" arl! lAagi manusia hijrah satu

kali)."

Secara zhahir, hadits ini mengutamakan mereka (para

penumpang perahu) atas selain mereka dari kaum Muhajirin. Namun,
tidak berkonsekuensi menunjukkan keutamaan mereka secara mutlak.
Bahkan hanya dari sisi yang disebutkan.

Bagian yang dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW dari hadits

ini secara zhahir berasal dari Asma' binti Umais. Sementara pada

pembahasan tentang hrjrah telah disebutkan melalui sanad ini dari
riwayat Abu Musa tanpa menyebutkan Nabi SAW. Demikian juga
yang diriwayatkan Ibnu Hibban dari jalur lain, dari Abu Burdah, dari
Abu Musa.

t (6 (Dia berkara,). Maksudnya Asma' binti Umais. Ada

kemungkinan riwayat ini berasal dari Abu Musa dari Asma'. Artinya,
ia adalah riwayat seorang sahabat dari sahabat sepertinya. Namun,
ada kemungkinan juga berasal dari riwayat Abu Burdah dari Asma'.
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Kemungkinan terakhir didukung oleh kalimat sesudahnya, "Abu

Burdah berkata,'Asma' berkata. . .'."

g,it (Ueretca datang kepadaku). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan,'oir:- (Mereka datang). Adapun kata 'arsaalan' artinya

berbodong-bondong dan silih berganti. Maksudnya, orang-orang

datang kepadanya secara bergantian. Dalam riwayat Abu Ya'la

disebutkan, 4;;i 
'j'il + '4 Ul.ri'i 6.1UL'JAi $ungst h aku

telah melihat Abu Musa senantiasa minta dariku untuk mengulangi

hadits ini).

Kedua Puluh Tiga, hadits Abu Musa tentang suara-suara

kelompok Asy'ari yang membaca Al Qur'an di malam hari.

iS;. i ); (Abu Burdah berkata). Bagian ini dinukil dengan

sanad yang maushul melalui jalur yang disebutkan pada bagian awal

hadits. lmam Bukhari menyebutkannya secara tersendiri dari Kuraib,

dan dia menyebutkan redaksi hadits sebelumnya hingga, r.te tg1 tyl

,;L-t;,), (Dan sesungguhnya dia senantiasa minta darilat

mengulangi hadits ini).

d-t*,\, z;i:, crrlri U j.\ jl {s"tunssuhnya aku mengetahui

suara-sura kelompok Al Asy'ari). Ar-Rufqah artinya jamaah yang

saling menemani.

PurdbU,4 $etika mereka masuk waktu malam). Dernikian

yang dinukil oleh semua periwayat Shahih Bukhari dan Shahih

Muslim.Iyadh menyebutkan dari sebagian periwayat Muslim, 
'o't-l;i-

(mereka pergt) dan dibenarkan oleh Ad-Dimyathi dalam Shahih

Bukhari. Akan tetapi sikap tersebut cukup mengherakan. Karena

riwayat yang dalam Shahih Bukhari menyebutk*, tt'jll:,t;- (mereka

masuk). Sementara maknanya telah shahih sehingga tidak perlu

dirubah. Namun, Al Qadhi Iyadh menukil bahwa sebagian ulama lebih
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memilih riwayat dengan katatt'jJi ,1.

An-Nawawi berkata, "Riwayat pertama lebih shahih dan tepat.
Maksudnya, mereka masuk ke rumah-rumah mereka apabila mereka
telah keluar menuju masjid atau menuju kesibukan mereka, lalu
mereka pulang."

,.
)i/a(Dengan At Qur'an). Bagian ini berkaitan dengan kata

"suara-suara." Di sini disebutkan bahwa mengeraskan bacaan Al
Qur'an pada malam hari termasuk perkara yang disukai, tetapi hal ini
berlaku jika tidak mengganggu seseorang atau dijamin tak akan
menyebabkan sifat riya'.

'* W (Diantara merekn adalah Hakim).Iyadh berkata, Abu

Ali Ash-Shadafi berkata, "Ini adalah sifat seorang laki-laki diantara
mereka." Sementara Abu Ali Al Jiyani berkata, "Ia adalah nama
seorang laki-laki dari kaum Al Asy'ari, dan dia menjadikanya sebagai
sanggahan terhadap penulis kitab Al fsfi'ab.,,

-\:,it jr!'ti- ,tr4t e ril l,lpoUito bertemu kuda 
-atau beliau

mengatakan musuh-). Ini adalah keraguan dari periwayat.

fl)[ibl'5Jryi;- €r6bib\1'+ S6 pia berkata kepada mereka,

"sesungguhnya sahabat-sahabatlnt memerintahkan karian untuk
menunggu mereka). Maksudnya, karena keberanian mereka yang luar
biasa maka mereka tidak lari dari musuh, bahkan mereka menghadapi
musuh dan berkata kepada mereka jika ingin kembali misalnya,
"Tunggulah para prajurit berkuda hingga datang kepada kalian,,, agar
mereka tetap bertahan dalam peperangan. Makna ini dinisbatkan
kepada bagian kedu4 yaitu kalimat,\!Jr s6'1i latau dia mengatakan

musuh). Adapun jika dinisbatkan kepada bagian pertama, ,#t 4 ,il
(Apabila bertemu pasukan berkuda), kemungkinan yang di maksud
adalah pasukan berkuda kaum muslimin. Dia hendak mengisyaratkan
bahwa sahabat-sahabatnya adalah para pahlawan. Maka dia
memerintahkan para prajurit agar menunggu mereka untuk berjalan
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bersama-sama menghadapi musuh. Kemrmgkinan ini tanrpaknya lebih

tepat. Ibnu At-Tin berkata, 'lVlaknanya, sesrmggulrrya sahabat-

satrabatnya menyukai pe,p€rangan di jalan Allah dan tidak

mempedulikan apa yang menimpa mereka"

,rycdtw_ilGtr e_sra'4,:p,.
4233. Dari Abu Mus4 dia berkat4 'I(ami datang kepada Nabi

SAW setelatr beliau menaklukkan Khaibar, lalu beliau memberi

bagian (rampasan) kepada kami, dan tidak mernbagikan kepada

seorang pun selain kami yang tidak ikut dalam peperangan itu."

Keteransan Hadits:

Kedua Puluh Empat, Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini
dari Ishaq bin Ibrahim, dari Hafsh bin Ghiyats, dari Buraid bin
Abdullah, dari Abu Burdah, dari Abu Musa. Ishaq bin Ibrahim adalah

Ibnu Rahawaih. Sedangkan Buraid adalah lbnu Abdullah bin Abu
Burdah Al Asy'ari.

vi lfami datang). Maksudnya, beliau dan sahabat-sahabatnya

serta Ja'far dan orang-orang yang bersamanya.

Ut ,!.lt',rlX-p ,tl '*ii @an tidak membagikan kepada

seorang pun selain komf yang tidak turut dalam peperangan itu).

Yakni kelompok Asy'ari dan orang-orang yang bersama mereka serta

Ja'far bersama orang-orang yang bersamnya.

Pada pembahasan tentang ketetapan seperlima ramqasaT pelang

disebutkan melalui jalur lain dari Buraid, '# 
P * ab y\ e 6i

.# 4 :6b1i x e yq*i 11,6; y 1:rt(; * (nan

tidak dibagilan harta rampasan kepada seorang pun yang tidak turut
dalam perang Khaibar, kecaali mereka yang terlibat di dalamnya
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bersama beliau, kecuali penumpang perahu kami bersama Jafar dan

sahabat-sahabatnya. Beliau memberi bagian l<epada mereka bersama

mereka yang turut berperangJ' Penjelasannya telah dikemukakan'

Namun, pembatasan ini disanggah oleh hadits Abu Hurairah dan yang

sesudahnya. Adapun j awabarurya akan disebutkan'

* / J;?, i: 
"rG.?'; 

e.:;tt f i lY'r
o', tl;"g {, * rLrut ,nt;ir hr 'qti;} C,'q fr

J ;, e a:,*t i'')- ri Ttt[|j)$ At d C\'4

?yiiA.'i"*'&'s,,s?t s)t': iy*; y\t ,k yt

?rt ,)-b.i,r Jr, ',P|'a;;^ te '1Qt ,i.Li d ;t*i

4234. Dari Malik bin Anas dia berkat4 Tsaur menceritakan

kepadaku,diaberkata:Salim(mantanbudaklbnuMuthi')
menceritakan kepadaku, sesungguhnya dia mendengar Abu Hurairah

RA berkata, "Kami menaklukkan Khaibar dan tidak mendapatkan

rampasan perang berupa emas maupun perak' Hanya saja kami

mendapat rampasan sapi, unta, perabotan' dan kebun-kebun'

Kemudian kami kembali bersama Rasulullah sAw ke wadi Al Qura'

dan bersamnya budaknya yang bernama Mid'am yang dihadiahkan

kepadanya oleh salah seorang bani Adh-Dhibab. Ketika dia sedang
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menyiapkan pelana (hewan tunggangan) Rasulullah sAw, tiba-tiba

datang kepadanya anak panah nyasar, hingga menimpa budak

tersebut. orang-oarng berkata,'sungguh berbahagia, baginya syahid'.

Rasulullah SAW bersabda, 'Bahkan tidak demikian, demi Yangiiwaku

berada di tangan-Nya, sungguh syamlah (mantel) yang dia ambilnya

pada perang Khaibar dari rampasan perang yang belum dibagi akan

menyala api atasnya'. Seorang laki-laki datang kepada beliau SAW

-ketika 
mendengar hal itu dari Nabi SAW- sambil membawa satu

atau dua tali sandal dan berkata, "Ini adalah sesuatu yang aku ambil'.

Rasulullah bersabda, 'Satu atau dua tali sandal dari neraka' ."

Keteransan Hadits:

Kedua Puluh Lima,Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari

Abdullah bin Muhammad, dari Mu'awiyah bin Amr, dari Abu Ishaq,

dari Malik bin Anas, dari Tsaur, dari Salim (mantan budak Ibnu

Muthi') dari Abu Hurairah RA. Abdullah bin Muhammad adalah Al
Ju'fi, sedangkan Mu'awiyah bin Amr adalah Al Azdi. Dia termasuk

guru Imam Bukhari, namun terkadang Imam Bukhari menukil riwayat

darinya melalui perantara seperti pada hadits ini. Abu Ishaq yang

dimaksud adalah Ibrahim bin Muhammad bin Al Harits Al Fazari.

Dalam sanad hadits Malik yang dikutip Imam An-Nasa'i melalui jalur

lain dari Muawiyah bin Amr dikatakan, "Abu Ishaq menceritakan

kepada kami." Ad-Daruquthni meriwayatkan di kitab Al Muwatha'at

melalui jalur Al Musayyab bin Wadhih dia berkata, "Abu Ishaq Al
Fazai menceritakan kepada kami."

y:6';r-b (Dari Malik). lmam Bukhari meriwayatkan hadits ini

turun dua tingkat, karena dia meriwayatkannya dalam pembahasan

tentang sumpah dan nadzar dari Ismail bin Abu Uwais dari Malik.

Sementara antara dia dan Malik di tempat ini terdapat tiga periwayat.

Ibnu Thahir berkata, "Rahasia dalam hal ini bahwa pada riwayat Abu

Ishaq Al Fazari dari Malik disebutkan, 'Tsaur binZaid menceritakan

kepadaku', sementara dalam riwayat periwayat lainnya hanya
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disebutkan 'dari Tsaur'. Imam Bukhari ingin menyebutkan jalur-jalur

yang menegaskan bahwa riwayat tersebut diriwayatkan dengan

menggunakan kata haddats ani (dia menceritakan kepadaku). "

Tsaur bin Zatd yang dimaksud adalah Ad-Dili, seorang

periwayat dari Madinah dan cukup masyhur. Dalam riwayat Abu

Ishaq ini ditegaskan pula dengan redaksai, "Salim menceritakan

kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Hurairatr." Sementara periwayat

lain yang menukil dari Ishaq hanya menyebutkan, "Dari" pada semua

rentetan sanad-nya. Adapun Salim, mantan budak Ibnu Muthi' biasa

dipanggil Abu Ghaits. Dia juga lebih masyhur dengan nama panggilan

ini. Dia berasal dari Madinah, tetapi nama bapaknya tidak diketahui.

Ibnu Muthi' bernama Abdullah. Sementara Salim tidak memiliki
riwayat dalam kitab Sahih dari selain Abu Hurairah. Dia memiliki
enam hadits yang sebagiannya telah disebutkan pada pembahasan

tentang utang-piutang, wasiat, serta keutamaan.
." ,.?'# l.-jiclt (Kami menaklukkan Khaibar). Dalam riwayat

Abdullah bin Yahya bin Yahya Al-Laitsi dari bapaknya dalam kitab Al
Muwatha'disebutkan kata "Hunain" sebagai ganti "Khaibar". Namun,

pernyataannya diselisihi Muhammad bin Wadhdhah, dari Yahya bin
Yahya, dimana dia menyebut "Khaibar" seperti riwayat mayoritas.

Masalah ini telah disitir oleh Ibnu Abdil Ban.

Pada riwayat Ismail yang disebutkan di atas dikatakan, "Kami
keluar bersama Nabi SAW ke Khaibar." Ia adalah riwayat Al
Muwaththa'. Maksudnya, kalimat "Kami keluar". Imam Muslim
meriwayatkan melalui jalur Ibnu Wahhab, dari Malik, dan dari jalur
Abdul Aziz bin Muhammad Ad-Darawardi dari Tsaur.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dari Musa bin Harun bahwa dia

berkata, "Tsaur telah keliru dalam hadits ini, karena Abu Hurairah

tidak keluar bersama Nabi SAW ke Khaibar, bahkan dia datang

setelah kaum muslimin keluar dari Madinah. Lalu dia datang ke

Khaibar setelah kaum muslimin berhasil menaklukkannya." Abu

Ma'sud berkata, "Hal ini didukung hadits Anbasah bin Sa'id dari Abu
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Hurairah RA, dia berkata, f^'ii,Slt 6'$. ;i!)et y A, ,r,; ,lr'rtii
(Aku datang kepada Nabi SAW di Khaibar, setelah mereka
menakluknnnya). Dia berkata, "Akan tetapi tidak seorang pun yang
ragu bahwa Abu Hurairah RA menghadiri pembagian harta rampasan
perang Khaibar. Maka maksud penyebutan hadits ini adalah karena
ada kisah Mid'am yang melakukan ghulul (mencuri rampasan perang

sebelum dibagi) berupa syamlah (sejenis mantel).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan Ibnu Ishaq (penulis

kitab Al Maghazi) merasakan adanya kekeliruan Tsaur bin Zaid pada
lafazh ini. Oleh karena itu, dia meriwayatkan darinya tanpa mengutip
lafazh yang dimaksud. Ibnu Hibban dan Al Hakim serta Ibnu Mandah

meriwayatkannya dari jalurnya dengan redaksi, & I' Jhe tiral
,sjt r1;trl dl*3!" n, (Kami kembali bersama Rasulullah SAWaw

ke Wadi Al Qura).

Riwayat Abu Ishaq Al Fazari yang ada di bab ini terhindar dari
kritikan tersebut bila kalim at, tj2xistt (kami menaklukkan) dipahami

dengan arti kaum muslimin.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il melalui jalur
lain dari Abu Hurairah, dia berkata, f Pi * ht & Ut t A?
's' r ,tr)i jl'# (Kamr keluar bersama Nabi SAW dari Khaibar ke

Wadi Al Qura). Barangkali ini merupakan asal hadits tersebut.

Hadits tentang kedatangan Abu Hurairah ke Madinah pada saat
Nabi SAW di Khaibar telah diriwayatkan Imam Ahmad, Ibnu
Khuzaimah, Ibnu Hibban, dan Al Hakim melalui Hutsaim bin hak
bin Malik, dari bapaknya, dari Abu Hurairah, dia berkata, eS-.tSt'oi;d

z-bi? ,f L?',.ai}ary p|*)io &' & 4r, (Aku datang ke

Madinah dan Nabi SAW di Khaibar. Beliau menunjuk Siba' bin
Urfuthah untuk menggantikannya memimpin Madinah). Dia
menyebutkan hadits selengkapnya, dan di dalamnya dikatakan, t:t::i
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€V (Mereka pun membekali kami sesuatu hingga knmi datang ke

Khaibar dan Nabi SAW telah menaklukkannya. Lalu beliau berbicara

dengan kaum muslimin dan mengikutkan kami dalam pembagian

rampasan perang mereka). Keterangan dalam riwayat ini mungkin

digabungkan dengan pembatasan yang terdapat dalam hadits Abu

Musa sebelumnya, bahwa Abu musa bermaksud mengatakan tidak ada

seorang pun yang diberi bagran rampasan perang Khaibar jika tidak

terlibat langsung dalam peperangan, tanpa minta keridhaan para

prajurit yang berperang, kecuali para penumpang perahu' Adapun Abu

Hurairah dan sahabat-sahabatnya, mereka diberi bagian setelah

dimintakan kerelaan dari kaum muslimin. Saya akan menjelaskan

riwayat Anbasah bin Sa'id yang diisyaratkan Abu Ma'sud setelah

hadits ini.

A.t;eJtt L(j.Jlt:'&,|t: Pt t 6l(Hanya saja knmi mendapatkan

rampasan berupa sapi, unta, perabotan, dan kebun-kebun). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , q4b 1U,Ur2 L' 'ijr' Vii lfami
m e n d a p a t kan p er ab o t an, m a ka n an, d a n p akai an) . D alam lutltan Lar, 

a

periwayat kitab Al Muwaththa' disebutkan, 7t-lJti qu4ti JIJ:II Il
(Kecuali harta benda, pakaian, dan perabotan).Yahyabin Yatrya Al-

Laitsi menukil dengan lafazh, +4t Stii\i\1 lKecuali harta benda

dan pakaian). Namun, versi pertama lebih akurat. Konsekuensinya

bahwa pakaian dan perabotan tidak dinamakan harta.

Ibnu Tsa'lab menukil dari Ibnu Al A'rabi, dari Al Mufadhdhal

Adh-Dhabbi, dia berkat4 "Harta menurut orang Arab adalatr sesuatu

yang diam dan yang bergerak. Adapun yang diam adalah emas, perak,

dan batu mulia. Sementara harta yang bergerak adalah unta, sapi, dan

kambing. Apabila engkau berbiara tentang orang yang tinggal di

perkotaan, 'Hartanya telah banyak', maka yang dimaksud adalah harta

yang diam. Sedangkan jika engftau mengatakan hal itu terhadap orang

yang tinggal di pedesaan, maka maksudnya adalah harta yang
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bergerak.

Abu Qatadah telah menyetakan secara mutlak bahwa kebun

termasuk harta. Dia berkata sehubungan dengan kisah rampasan yang

dia perselisihkan dengan seorang Quraisy pada perang Hunain, ii{ti

fr,:,)' effiti J6 J\\ dy 6;u !(Aku pun membeli kebun dengannya,

dan ia adalah harta pertama yang aht miliki dalam Islam).

Tampaknya, harta adalah sesuatu yang memiliki nilai. Akan tetapi

pada sebagian kaum bahwa harta digunakan lebih khusus untuk hal-

hal tertentu sebagaimana dinukil Al Mufadhhal. Maka harta yang

disebutkan pada hadits di atas bermakna hewan ternak dan kebun,

bukan berupa uang.

,s:'jSr rqt jl.(Ke rTadi At Qura).Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang j ual-beli.

{!:4 6uaak mililotya). Dalam riwayat Al Muwatha' disebutkan,

i?1 
"r? 

(Budak yang hitam).

4$t ,1"-i ii arSi (Dihadiahkan kepadanya oleh salah

seorang dari bani Adh-DhibaDl. Demikian tercantum dalam riwayat

Ibnu Ishaq, yakni dengan kata, "Adh-Dhibab" yang merupakan bentuk
jamak dari kata adh-dhibb. Sementara dalam riwayat Muslim

disebutkan, #t ,i.'ni f:: i,bv:'i t.ild,rf (Dihadiahkan kepadanya

oleh Rifu'ah bin Zaid, salah seorang dari bani Adh-Dhubaib). Lalu
dalam riwayat Abu Ishaq Rifa'ah bin Zaid Al Judzami tertulis,

"Kemudian Adh-Dhubani atau Adh-Dhabini, dinisbatkan kepada

marga dari bani Judzam."

Al Waqidi berkata, "Rifa'ah telah datang kepada Rasulullah

bersama sekelompok kaumnya sebelum beliau keluar ke Khaibar, lalu

mereka masuk Islam dan membuat perjanjian dengan beliau."

'l-:t-4e Xirr .,lia l' Jy3'|61 hri- $ t14 (xetikn dia sedang

menyiapkan pelana Rasulullah SAry). Al Baihaqi menambahkan
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dalam riwayatnya, r;6 ob ,t*ii gluri:g-riilitLr si lororg-orang
Yahudi menyerang kami dengan anak panah dan kami tidak memiliki
perisai).

iu;4" (Anakpanah nyasar). Yakni tidak diketahui siapa yang

dipanah. Ada juga yang mengatakan bahwa anak panah nyasar adalah

yang meleset dari sasaran sebenamya.
, t, ,o

:- 4 €ltj ,y. (Bahkan demi yang jiwalru berada di tangan-

Nya). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan 'balaa' (benar).

Namun, ini adalah perubahan. Imam Muslim menyebutkan dengan

lafazh'kalla' (sekali-kali tidak), dan ini adalah riwayat dalam kitab Al
Muwaththa'.

t:rwl n1b W (Menyala api atasnya). Kemungkinan yang

demikian terjadi dalam arti yang sebenamya, dimana syamlah itu
sendiri menjadi api dan digunakan untuk menyiksanya. Ada juga
kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah ia merupakan sebab

diadakannya adzab dengan api, demikian juga halnya dengan tali
sandal yang akan disebutkan sesudahnya.

,F, j4 (Seorang laki-laki datang). Saya belum menemukan

nama orang yang dimaksud.

frlit lt*(Dengan satu atau dua tali sandal).Ia adalah tali

sandal yang biasa berada di atas punggung kaki. Dalam hadits ini
terdapat keterangan betapa besar masalah ghulul (mencuri ramapsan

perang perang sebelum dibagi). Hal ini telah dikemukakan pada

bagian akhir pembahasan tentang jihad pada bab "Sedikit dari

Ghulul." Ketika membicarakan hadits Abdulah bin Amr dia berkata,

a',rr.a At ,SA ;c'6'.f'ji'i Jif" h t2 f int &Ut p.* otg

,4ti arV d 16' e $ *t f {Soot itu yang mengurus perlengknpan

Nabi SAW adalah seorang laki-laki yang diberi nama Karkarah, lalu
dia meninggal, maka Nabi SAI( bersabda, 'Dia berada di neraka,

karena aba'ah fmantelJ yang dicurinya dari rampasan perang).
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Perkataan Iyadh memberi asumsi bahwa kisah Karkarah dan

kisah Mid'am adalah sama. Namun, yang tampak dari berbagai sisi

bahwa keduanya berbeda. Patut diakui bahwa Muslim meriwayatkan

dari hadits LJmar, e& nr ,t*'flt'J\it,l4:bl>ti ,'iti 'P'?\o,k CJ

6.;-? \i L4)b f;. el6' d !i"L ,;i,.t? {;-: (Ketika perans Khaibar

mereka berkata 'Fulan syahid'. Maka NAbi SAW bersabda, 'Sekali-

kali tidak, sesungguhnya aku melihatnya di neraka akibat Burdah

[selimutJ atau aba'ah fmantelJ yang dicurinya dari rampasan
perang).

Riwayat ini mungkin ditafsirkan bahwa pelakunya adalah

Karkarah, berbeda dengan kisah Mid'am, dimana kejadiannya di Wadi
Al Qura, dan dia meninggal karena anak panah nyasar tersebut, serta

mencuri syamlah. Adapun orang yang menghadiahkan Karkarah
kepada Nabi SAW adalah Haudzah bin Ali berbeda dengan Mid'am
yang dihadiahkan oleh Rifa'ah, maka diantara keduanya terdapat
perbedaan.

Al Baihaqi menyebutkan dalam riwayatnya bahwa beliau SAW
mengepung penduduk Wadi Al Qura hingga menaklukannya.
Kejadian ini sampai kepada penduduk Taima', maka mereka pun
melakukan perdamain dengannya.

Dalam hadits terdapat keterangan yang membolehkan imam
(pemimpin) menerima hadiah untuk urusan yang khusus baginya. Jika
dia sebagai wali maka boleh memamfaatkannya sesuai apa yang dia
inginkan. Namun, jika tidak demikian maka tidak boleh
menggunakannya, kecuali untuk kaum muslimin. Berdasarkan

penafsiran ini dipahami hadits yang mengatakan, ",):* AF\i tjri.-i
(Hadiah untuk para pemimpin adalah ghulul). Dikhususkan bagi yang
mengambilnya, lalu menggunakan untuk kepentingan pribadi. Namun,
masalah ini diselisihi oleh sebagian ulama madzhab Hanafi. Dia
berkata, "Imam boleh menggunakannya untuk kepentingan pribadinya
secara mutlak. Buktinya, jika dia menolak menerimanya niscaya
diperbolehkan." Sekirnya hadiah itu adalah fai' (rampasan untuk
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ka .um muslimin) niscaya ima tidak boleh menolaknya. Akan tetapi
dalam penetapan hujjah ini perlu ditinjau kembali sebagiamana tidak
tersembunyi lagi. Sebagian masalah ini telah dijelaskan pada bagian
akhir pembahasan tentang hibah.

Ji |Jr;& ii,r q, 
=Wt 

;'#'e, ^fi yri * :-t *
u-, ,i;';i A i6'oa,',.i':):;f ';iol 

:y,. r ql6
, # * t * \t J:" Ut'A k,$t \1.'z;:,1'tL'.k,

.ti:':i; & rtt tis';i ,#,
4235. Dari Zaid, dari bapaknys, bahwa dia mendengar Umar bin

Khaththab berkata, "Ketahuilah, demi yang jiwaku berada di tangan-
Nya, sekiranya bukan karena aku meninggalkan akhir manusia
sebagai babban tidak memiliki sesuatu, niscaya tidak ditaklukkan
atasku suatu perkampungan melainkan aku akan membagikannya
sebagaimana Nabi SAW membagikan Khaibar, tetapi aku
meninggalkannya sebagai perbendaharaan bagi mereka, agar mereka
membagi-baginya."

';i yiJ :Jr-,i tb?nt uer';" f y.( *&l i * *
grht t:" Ut'# * ,ii:r.tt,ti"*'.^i c ,p5t

#*1
4236. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari Umar RA, dia

berkata, "Kalau bukan karena akhir kaum muslimin, maka tidak
ditaklukkan untuk mereka satu perkampungan melainkan aku akan
membagikannya seperti Nabi SAW membagikan Khaibar."
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Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Enam, hadits Umar yang disebutkan melalui dua

jalur. Muhammad bin Ja'far yang disebutkan dalam jalur hadits di atas

adalah Ibnu Abi Katsir. Sedangkan Zaid adalah Ibnu Aslam, mantan

budak Umar.

r-.i( ,16r 
'fi '!:jl tf $ (Kalau bukan karena aht meninggalkan

akhir orang-orang sebagai babban). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat, yaitu dengan kata 'babbanan'. Abu Ubaidah

berkata setelah meriwayatkannya dari Ibnu Mahdi, "Ibnu Madhi

berkata, "Sesuatu yang satu."

Al Khaththabi berkata, "Aku tidak mengira bahwa kata ini
adalah bahasa Arab, dan aku tidak mendenganmya kecuali pada hadits

ini." Al Azhart berkata, "Bahkan ia adalah lafazh yang baku, tetapi

tidak banyak digunakan dalam percakapan." Hal ini dibenarkan oleh

penulis kitab Al 'Ain. Menurutnya, huruf-hurufrrya digandakan. Dia
berkata, "Al Babban adalah sesuatu yang tidak memiliki apa-apa.

Dikatakan 'hum alaa babbaan waahid', artinya mereka berada pada

satu jalur. Ibnu faris berkata, "Dikatakan 'hum babbaanun waahid',
artinya mereka sesuatu yang satu." Ath-Thabari berkata, "Kata 'al
babbaan' bila dikaitkan dengan kemiskinan, maka artinya adalah yang

tidak memiliki sesuatu apapun. Maka makna hadits ini adalah;

Sekiranya aku tidak khawatir meninggalkan mereka dalam keadaan

miskin tanpa memiliki apapun... Maksudnya, setara dalam

kemiskinan.

Abu Sa'id Adh-Dharir berkata dalam menaggapi pernyataan Abu
Ubaid, "Adapun yang benar adalah 'bayaan' artinya sesuatu yang

satu. Orang Arab biasa mengatakan kepada seseorang yang tidak

dikenal, "Hayan bin Bayan." Saya (Ibnu Hajjar) katakan, kalimat ini
dinukil juga dari Umar pada kisah lain saat dia melebihkan sebagian

kaum dalam pembagian. Dia berkat a, t3-.l.r5 u.l( a6r 'it \ 
- 

,t
(Sekiranya aku hidup fiebih lama lagil niscaya aku akan menjadikan

orang-orang mendapatkan bagian yang sama)." Riwayat ini
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disebutkan A1 Jauhari. Hal ini mendukung penafsiran kata tersebut

dengan arti 'sesuatu yang sama'.

Ad-Daruquthni meriwayatkan di kitab Ghara'ib Malik melalui
jalur Ma'an bin Isa, dari Malik dengan sanad seperti pada bab diatas,

dari Umar dia berkata,pr,.l! u,rht };:",lllil\ )dt 4'f.N <tira

aku masih hidup tahun depan, niscaya aku akan menyertakan manusia
paling rendah dengan yang paling tinggi [derajatnyaJ). Hal itu telah

saya kemukakan pada bab "Rampasan Perang bagi yang Ikut dalam

Peperangan" pada pembahasan tentang jihad.

Catatan

Penulis kitab Al Mathali'menukil dari orang-orang Arab bahwa
dalam bahasa Arab tidak pernah bertemu dua huruf dari satu jenis.

Namun, pernyatan ini disanggah bahwa yang demikian tidak dikenal
dari seorang pun diantara pakar Nahwu (gramatikal bahasa Arab) dan

bahasa. Bahkan Sibawaih telah menyebutkan kata 'al babr', yaitu satu

hewan yang biasa memusuhi singa. Kemudian dalam kitab Al A'lam
disebutkan juga kata 'babah' sebagai gelar bagi Abdullah bin Al
Harits Al Hasyimi, seorang pemimpin Kufah.

qJt*k-;l U,t tlslt #t @kan tetapi aku meninggalkannya

untuk mereka sebagai perbendaharaan yang mereka bagi-bagikan).
Maksudnya, mereka membagi-bagikan hasilnya. Adapun riwayat
kedua dinukil dari Ibnu Mahdi, dari Malik, dari Zaid bin Aslam.
Dalam riwayat Ghara'ib karya Abu Ubaid, dari Ibnu Mahdi, dari

Hisyam bin Sa'ad, dar. Zatd bin Aslam. Maka dipahami bahwa

Abdurrahman bin Malik dalam riwayat ini terdapat dua syaikh, karena
dalam riwayat Malik tidak ada kata 'babbanan' bahkan terdapat

dalam riwayat Hammad bin Ja'far bin Abi Katsir.
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:bt'rrf i;* i;itL.Lt.ig rtt'; i,J.o
4237. Dari Sufyan, dia berkata: Aku mendengar Az-Ztrhn ketika

ditanya Ismail bin Umayyah, dia berkata, "Anbasah bin Sa'id

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Abu Hurairah RA datang

kepada Nabi dan meminta kepadanya. Maka sebagian bani Sa'id bin
Al Ash berkata kepada beliau, 'Jangan beri dia'. Abu Hurairah

berkata, 'Ini adalah pembunuh Ibnu Qauqal'. Dia berkata, 'Sungguh

menakjubkan terhadap wabr yang jatuh dari puncak dha'n'."

t'"4 . !c).a. ..o7',.'I ol.. /, o.l , . t'-c.t,y dt r*,*, U w ,l;t :Jti LSf J, f qy)t ,f -f is
^*?nr ,)*.lr j-, c-1,i. :Jtt dAt i'*'j.j;;; (l

i'-'j ?i ,r;-:; I ,su

t;'oD r4Lnr t/r-; ?*i y \, * dt * i:tt>?)
'JL-, '4*t) Ar Jy.,c-,i-jr,,i;:; lie ryW
y \t J:" Ut lui .oiw i, q t:rrr i.j U r.'w. Ui1 ,od

'Ad'* 
"+to;i6-'*t

4238. Disebutkan dari Az-Znbaidi, dari Az-Ztrhri, dia berkata:

Anbasah bin Sa'id mengabarkan kepadaku, Abu Hurairah
mengabarkan bahwa Zaid bin Al Ash berkata, "Rasulullatr SAW
mengutus Aban memimpin satu ekspedisi dari Madinah ke Najed."
Abu Hurairah berkata, "Aban dan sahabat-sahabatnya datang kepada

Nabi di Khaibar setelatr beliau menaklukkannya dan sesungguhnya

.co

.rU Jt ai.rJt a t; ,v or:.i'p3
, ., , . rl
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kekang kuda-kuda mereka terbuat dari sabut." Abu Hurairah berkata,
"Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, jangan bagikan kepada mereka'.
Maka Aban berkata, 'Engkau katakan ini wahai wabr yang jatuh dari
puncak dha'n'. Nabi SAW bersabda, 'Wahai Aban, duduklah!' Lalu
dia tidak membagikan kepada mereka."

',pl 
* i o(tLi u* d?i,Jv * i ,* / )f r

;nt Jyrt,i;.; llg,*'# *j*h';r- dt jy
; i;i:*';3 u rl*6 ,i;:-i rtr iUi 

'lG', 
,p't ojr ;u r"ri

, .to.{ t,,., . \,. ' 
/

:yr# oi'^'1i cqu ;nt L;i'f;t -,* ;,,', ,t:l-z 1ri
4239. Dari Aru bin Yahya bin Sa'id, dia berkata' f*rkku

mengabarkan kepadaku, sesungguhnya Aban bin Sa,id datang kepada
Nabi dan memberi salam kepadanya, maka Abu Hurairah berkata,
"Wahai Rasulullah, ini adalah pembunuh Ibnu Qauqal." Aban berkata
kepada Abu Hurairah, "sungguh menakjubkan bagimu, wabr jatuh
dari puncak dha'n (gunung), engkau mencelaku karena seseorang
yang telah dimuliakan Allah dengan tanganku dan Allah mencegahnya
untuk menghinakanku dengan tangannya."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Tujuh, hadits Abu Hurairah RA tentang
kedatangannya ke Khaibar dan meminta bagian rampasan perang dari
Nabi SAW.

'4i 
U. Er"rinUr'"]:lt ry (Aku mendengar Az-Zuhri dan

dia ditanya oleh Ismail bin Umayyah). Yah,ri Ibnu Amr bin Sa,id Al
Ash Al Umawi.

,i:Pi :r)si (Oia berkata, "Dikabarkan kepadalcu... "). Orang

yang mengucapkan perkataan ini adalah Az-Zuhi. Adapun Anbasah
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bin Sa,id adalah Ibnu Al Ash, dia adalah paman dari bapak Ismail bin

Umayyah.

'i|i tJ,') f ilt ,P ,;t ;1 gesunggahnya Abu Hurairah

datang kepada Nabi dan meminta kepadanya). Redaksi ini secara

zhahir dalam bentuk mursal, tetapi telah disebutkan melalui jalur lain

dengan sanad yang maushul (bersambung) pada bagian awal

pembahasan tentang jihad. Didalamnya dijelaskan laki-laki yang

namanya tidak disebutkan di tempat ini, yaitu padalafazh, "Sebagian

bani Sa,id berkata..." Dijelaskan juga maksud perkataannya "Ibnu

Qauqal" serta penjelasan hal-hal yang berkaitan dengannya.

'iii (Dia meminta kepadanya). Yalrlrri memirtta kepada Nabi

SAW agar memberikan kepadanya bagian harta rampasan Khaibar.

Dalam riwayat Al Humaidi dari Sufyan pada pembahasan tentang

jihad disebutkan, ;)6Ji yt'l:;]ui 'Lil5 
(Aku berkata, "Wahai

Rasulullah, berilah bagian untukku.").

# t 'urr-;jr i * ,t ,*'i'SA 6"Uogian bani Sa'id bin Al

Ash berkata kepadanya, "Jangan beri dia"). Otang yang mengatakan

itu adalah Aban bin Sa'id sebagaimana yang disebutkan dalam

riwayat berikutnya.

e*.;; t1 (Atangkah mengherankan). Dalam riwayat As-Su'aidi

sesudah ini disebutkan, dl-i *ib tj (Sungguh menakjubkan bagimu).

Ka,;- (!e 11 merupakan 'pengukuhan', tetapi jika tidak menggunakan

tanwin artinya 'mengherankan'. Disini terdapat pendukung

penggunaan kata 'waw' pada kalimat seru yang bukan unhrk meminta

pertolongan. lni adalah pendapat Al Mubarrid dan dipilih Ibnu Malik.

fi "n" pLj q Jt6 1.j.(Terhadap wabr yang jatuh dari puncak

gunung). Demikian disebutkan secara ringkas. Pada pembahasan

tentang jihad telah disebutkan pada riwayat Al Humaidi dari Suffan

dengan redaksi yang lebih lengkap. Penjelasannya akan disebutkan

juga pada hadits sesudahnya.
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"gA.ilt ,F ii.J;"t (Dan disebutkan dari Az-Zubaidi). yakni

Muhammad Uin Al Walid. Jalur periw ayatawrya ini dinukil dengan

sanad yang maushul oleh Abu Daud dari jalur Ismail bin Ayyasy.
Begitu pula dinukil dengan sanad yang maushul oleh Abu Nua'im
dalam kitab Al Mustakhraj dari jalur Ismail dan dari jalur Abdullah
bin Salim, keduanya dari Al Humaidi.

t'dt i. * 4- (Mengabarknn bahwa Sa'id bin Al Ash). Yatui
Ibnu Umalyah. Adapun Sa'id bin Al Ash, memimpin Madinatr karena

ditunjuk oleh Muawiyah pada masa itu.

-u ,F.9-y' ,t!, J,b o(J Pt y }n' & !, ty' 5.:Jtt
(Dia berkata, "Rasulullah SAW mengirim Aban memimpin satu
elrspedisi dari Madinah ke Najed). Saya (Ibnu Hajar) tidak
mengetahui keadaan ekspedisi ini. Adapun Aban adalah Ibnu Sa'id
bin Al Ash bin Umayyah. Dia adalatr paman dari Sa'id bin Al Ash
yang meriwayatkan hadits ini dari Abu Hurairah. Aban masuk Islam
sesudah peristiwa Hudaibiyah. Di awal telah kami sebutkan tentang
kisah peristiwa Hudaibiyah pada pembahasan tentang syarat-syarat
dan selainnya bahwa Aban yang dimaksud ini telah memberi
perlindungan kepada Utsman bin Affan di Hudaibiyah. Dia bisa
masuk Makkah dan menyampaikan surat Rasulullah SAW. Telah
disebutkan pula pada pembahasan perang ini bahwa perang Khaibar
terjadi sesaat setelah mereka kembali dari Hudaibiyah. Hal ini
memberi asumsi bahwa Aban masuk Islam sesudah kejadian
Hudaibiyah sehingga memungkinkan untuk diutus oleh Nabi SAW
dalam suatu ekspedisi. Al Haitsam bin Ali dalam kitab Al Akhbar
menyebutkan sebab yang mendorong Aban masuk Islam.

Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Al Ash, dia berkata, ):tJ.?i rfri e
iluy" ,f! r!1#- *3 * ht d*',;t ,rv trly o€i' ,Lu.i ,r* ,l.tj
eei,yt yriTti $tt'{'^fi '!i,u.s',*,*i,i:r;C s t ,,ulrt

'i ;:tt *it' jluU'oi ,gl-' C ,rr*s f @ota t u terbunuh pada

perang Badar maka aht diasuh oleh pamanlat Aban. Dia sangat keras
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terhadap Nabi SAW. Dia mencacinya jika menyebutnya. Suatu ketika

dia keluar ke Syam dan kembali tanpa pernah mencaci Nabi lagi.

Ketiks hal itu ditanyakan maka dia bercerita telah bertemu seorang

rahib yang mengabarkan kepadanya tentang sifat-sifut Nabi SAW.

Maka terbetik dalam hatinya kebenaran hal itu. Tidak berapa lama

kemudian, dia keluar ke Madinah dan masuk Islam). Sekiranya

riwayat ini akurat kemungkinan Aban keluar ke Syam sebelum

peristiwa Hudaibiyah.

"4'#'?" o, (Dan sesungguhnya tali kekang lada-lada

mereka terbuat dai sabut). Kata liif adalah sesuatu yang sudah

dikenal. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan bahwa kata liif
adalah sebagai predikat kata'inna ' tanpa menyertakan kalimat taukid

(pengukuhan).

tii))Uij (Dan engkau mengatakan ini). Maksudnya, dan engkau

mengatakan yang demikian. Atau engkau dengan kedudukan dan

posisi ini terhadap Rasulullah SAW. Padahal engkau bukan termasuk

keluarganya, bukan pula dari kaumnya, dan tidak berasal dari

negerinya.

t-4i U (Wahai wabr).Ia adalatr binatang kecil seperti kucing liar,

sejenis marmut (Hyrax). Abu Ali Al Qali menukil dari Abu Hatim

bahwa sebagian orang Arab memberi nama setiap binatang yang kecil
dipegunungan dengan nirma wabr. Al Khaththabi berkata, "Aban
bermaksud meremehkan Abu Hurairah dan bahwasanya dia bukanlatr

seorang yang patut memberi saran dalam hal pemberian maupun

pencegatran. Disamping itu dia tidak memiliki kekuatan untuk

berperang."

Ibnu At-Tin menukil dari Abu Al Hasan Al Qabisi batrwa dia

berkata, "Maknanya, dia hanya ditempelkan pada kaum Quraisy,
karena itu dia menyerupakannya dengan sesuatu yang tergantung pada

bulu kambing, berupa duri dan selainnya." Namun, pernyaraan ini
disanggah oleh Ibnu Tin karena jika demikian maka konsekwansinya

lafazh tersebut dibaca 'wabar'. Lalu beliau berkata, "Padahal tidak ada
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satupun riwayat menyatakan demikian, bahkan semuanya menukil

dengan kata 'wabr'."

j3i3 (Jatuh). Dalam riwayat pertama disebutkan dengan kata

tadalla, dan keduanya memiliki makna yang sama. Kemudian pada

riwayat sesudahnya menggunakan kata tada'da'a. Dikatakan asalnya

adalalr tadahda'a, lalu huruf ha' diganti menjadi hamzah. Ada juga

yang mengatakan da'da'ah atinya suara batu tempat air mengalir.

Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan tada'ra'a. Laltt
dalam riwayat Abu Zaid, Al Marwazi disebutkan taraddaa dan ini
semakna dengan tahaddara dan tadalla (yakni turun dan terjatuh).

Seakan-akan Aban hendak mangatakan menyerang kami dengan tiba-
tiba.

)b ,tlt,q (Dari atas dhaal). Demikian terdapat dalam riwayat

ini menggunakan kata dhaal, sementara sebelumnya disebutkan

dha'n.Imam Bukhari menafsirkan dalam riwayat Al Mustamli bahwa

dhaal adalah bidara liar. Demikian dikatakan para pakar bahasa bahwa

ia adalah bidara liar. Kemudian tercantum dalam naskah Ash-
Shaghani, "Adh-Dhaal adalah bidara liar." Pada pembahasan yang lalu
telah disebutkan perkataan Ibnu Daqiq Al Id mengenai hal itu,
tepatnya pada awal pembahasan tentang jihad, dan bahwa ia adalatr

bidara liar.

Adapun 'qaduum' adalah ujung (pucuk). Dalam riwayat Al
Ashili disebutkan dengan lafazh 'quduum'. Sedangkan adh-dha'n
dikatakan batrwa ia adalah puncak bukit, karena pada umumnya

sebagai tempat penggembalaan kambing. Sebagian lagi mengatakan

apabila dibaca dhaan bermakna gunung bagi suku Daus, itu kaum

Abu Hurairah.

;,3- (Mencelalat). Maksudnya, membuka aibku. Dikatakan,

"na'afulanun 'alafulan", artirrya si fulan mencela dan mencaci fulan.

Sementara dalam riwayat Abu Daud, dari Hamid bin Yahya, dari

Suffan disebutkan, d:H (mel ecehlcanh).
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,#"'Or, ii,;r1 lOan mencegahnya untuk menghinakanku). Asalnya

adalah 'yuhinuni'namun salah satu dari kedua 'nun' ifu dimasukkan
(idhgham) kepada yang lainnya. Pada riwayat terakhir disebutkan,

,o-i r-.-,04. ,#- oil;$i (Dan mendegahnya untuk menghinaknnlat dengan

tangannya).

Kandungan lain hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan
tentang jihad. Dikatakan bahwa pada salah satu diantara dua jalur
periwayatannya terdapat keterangan yang mungkin dikategorikan
sebagai pernyataan terbalik. Karena dalam riwayat Ibnu uyainah
dikatakan bahwa Abu Hurairah RA yang minta bagian, dan Aban
adalah yang mengisyaratkan untuk tidak memberinya. Sementara
Az-ztbaidi meriwayatkan bahwa yang meminta adalah Aban dan
Abu Hurairah yang menyarankan untuk tidak memberinya. Adz-
Dzuhali tampaknya lebih mengukuhkan riwayat Az-zubaidi. Hal ini
didukung adanya penegasan 

-dalam riwayatnya- sabda Nabi
SAW, "Wahai Aban duduklah." Lalu beliau tidak memberi bagian
kepada mereka.

Namun, keduanya mungkin dipadukan bahwa masing-masing
dari Aban dan Abu Hurairatr menyarankan untuk tidak memberi
bagian kepada yang lainnya. Kemungkinan ini didukung keterangan
bahwa Abu Hurairah beralasan bahwa Aban adalah pembunuh Ibnu
Qauqal, sedangkan Aban beralasan batrwa Abu Hurairah bukanlatr
seorang yang memiliki kekuatan untuk berperang sehingga tidak
berhak mendapatkan bagian harta rampasan. Dengan demikian, dalam
riwayat ini tidak ada pemutarbalikJ<an. Riwayat As-Su'aidi telah
selamat dari perselisihan ini, karena dalam haditsnya dia tidak
menyinggung permintaan bagi an.

'.-L',1'i;',,J; i' ,,- dt ar;frr W+""0i 
^rse Vr\-t..

;ii\*r*\t,k:t);, qwi'tu k si Jt
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4240-4241. Dari Ibnu Syihab, dari Urwah, dari Aisyah RA,
"Sesungguhnya Fathimah AS (putri Nabi SAW) mengirim utusan

kepada Abu Bakar, meminta warisannya dari Rasulullah SAW, berupa

bagian yang diberikan Allah di Madinatr dan Fadak, serta seperlima

rampasan perang Khaibar yang tersisa. Abu Bakar berkata:

Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Kami tidak diwarisi, dan

apa yang kami tinggalkan adalah sedekah, sesungguhnya keluarga

Muhammad memaknn dari harta lni'. Sungguh derni Allah, aku tidak

akan merubah sesuatu dari sedekatr Rasulullah SAW dari keadaannya

pada masa Rasulullah SAW, dan sungguh aku akan melakukan

sebagaimana yang dipraktikkan Rasulullah SAW. Abu Bakar tidak
mau menyerahkan harta itu sedikit pun kepada Fatimah. Fatimah

mendapati rasa tidak senang terhadap Abu Bakar karena hal itu, lalu
dia memutuskan untuk tidak berbicara dengannya hingga meninggal.

Sementara dia (Fathimatr) hidup sepeninggal Nabi SAW selama enam

bulan. Ketika meninggal dia dikubwkan oleh suaminya" yaitu Ali
pada malam hari tanpa memberitahukan kepada Abu Bakar, lalu Ali
menshalatinya. Ali memiliki posisi tersendiri diantara orang-orang

pada masa hidupnya Fathimah. Ketika Fathimah meninggal, Ali
mengingkari akan keadaan orang-orang, maka dia meminta berdamai

dengan Abu Bakar dan membaiatnya. Dia tidak membaiat pada bulan-

bulan tersebut. Kemudian dia mengirim utusan kepada Abu Bakar
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untuk mengatakan, 'Hendaklah engkau datang kepada kami dan
jangan membawa seorang pun bersamamu'. Hal itu dilakukannya
kerena tidak suka akan kehadiran Umar. Umar berkata, 'Tidak, demi
Allah, jangan engkau masuk kepada mereka sendirian'. Abu Bakar
berkata, 'Apakah yang kamu kira mereka lakukan terhadapku? Demi
Allah, sungguh aku akan datang kepada mereka'. Abu Bakar masuk
kepada mereka, maka Ali bersyahadat dan berkata, 'sesungguhnya
kami telah mengetahui keutamaanmu dan apa yang diberikan Allah
kepadamu. Kami tidak pematr menyaingimu dalam hal kebaikan yang
ditentukan Allah kepadamu. Akan tetapi engkau telah melakukan
urusan yang sulit terhadap kami dan sesungguhnya kami menganggap
hubungan kerabat kami dengan Rasulullah SAW memiliki bagian.
Mendengar hal itu kedua mata Abu Bakar meneteskan air mata.
Ketika Abu Bakar berbicara maka dia berkata, 'Demi yang jiwaku
berada ditangan-Nya, sungguh kerabat Rasulullah SAW lebih aku
sukai untuk aku pererat hubungannya daripada kerabatku. Adapun
yang te{adi antara aku dan kalian tentang harta benda ini
sesungguhnya aku tidak menyimpang dari kebaikan dan aku tidak
meninggalkan perkara yang aku lihat Rasulullah SAW
menge{akannya melainkan aku melakukannya'. Ali berkata kepada
Abu Bakar, 'Pernjanjian denganmu adalah sore hari untuk ba'iat,.
Ketika Abu Bakar shalat Zhuhur, dia naik ke atas mimbar dan
bersyahadat, lalu menyebutkan urusan Ali serta waktunya yang lebih
akhir melakukan ba'iat dan udzur yang dia kemukakan, kemudian dia
meminta maaf. Setelah itu, Ali mengucapkan syahadat dan
mengagungkan hak Abu Bakar. Dia menceritakan bahwa tak ada
keinginannya melakukan hal itu untuk bersaing dengan Abu Bakar
dan tidak juga mengingkari apa yang telah dikaruniakan Allah
kepadanya. Akan tetapi kami dalam hal ini menganggap memiliki
bagian, lalu dia mempersulit keadaan kami. Maka kami pun
mendapati pada diri-diri kami rasa kurang senang'. Melihat kejadian
itu kaum muslimin sangat senang. Mereka berkata, 'Engkau telah
melakukan tindakan yang tepat'. Setelah itu, kaum muslimin menjadi
dekat kembali dengan Ali, saat dia mengembalikan persoalan dengan
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caruyangbaik."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Delapan, hadits Aisyah RA, "Sesungguhnya

Fathimah mengirim utusan kepada Abu Badar meminta bagian

warisannya kepadanya." Penjelasannya sudah dipaparkan pada

pembahasan tentang ketetapan seperlima rampasan perang. Namun,

dalam jalur ini terdapat tambatran yang tidak disebutkan di tempat itu
sehingga perlu dijelaskan lebih lanjut.

.i5i'? *t yht ,P ,;,'r;,;.'c,itti (Dan Fathimah hidup

selama enam bulan sesudah Nabi SAI/). Inilah yang benar tentang

masa hidup Fathimah sesudah Nabi SAW. Ibnu Sa'id meriwayatkan

melalui dua jalur bahwa Fathimah hidup sesudatr Nabi SAW selama 3

bulan sebagaimana yang dinukil dari Al Waqidi. Namun, keterangan 6
bulan lebih akurat. Ada juga yang mengatakan Fathimah hidup
sepeninggal Nabi SAW selama 70 hari, dan sebagian mengatakan 8

bulan. Ada juga yang mengatakan 2 bulan. Pernyataan terakhir ini
dinukil juga dari Aisyah.

Al Baihaqi mengisyaratkan bahwa lafazh, "Dan Fathimah

hidup...", adalah mudraj (perkataan periwayat yang disisipkan dalam

hadits). Sebab dalam riwayat Muslim melalui jalur lain dai Az-Zlhi
disebutkan hadits yang dimaksud, dan pada bagian akhirnya

disebutkan,r4Si+ ,i,6 $:i;.'ttutt'r.3U' € |nly.'Ci plr" berkata

kepada Az-Zuhri, 'Berapa lama Fathimah hidup sepeninggal beliau
SAW?' Dia menjawab, 'Selama 6 bulan). Al Baihaqi menisbatkan

riwayat ini kepada muslim. Namun, riwayat seperti ini tidak terdapat

dalam nukilan Imam Muslim. Bahkan yang ada adalah seperti versi

Imam Bukhari, yaitu dengan sanad yangmaushul.

f. u.i {'o)i;-J.ii,t'l * ViS,4i; 1oi" dikuburkan oteh

suaminya, Ali pada malam hari dan dia tidak memberitahukan kepada

Abu Bakar). Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari jalur Affiah bin
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Abdurrahman bahwa Abbas menshalati Fathimah. Kemudian dinukil

melalui beberapa jalur bahwa Fathimah dikuburkan pada malam hari'

Hal itu karena wasiat darinya, dengan maksud untuk lebih menutupi

diri. Barangkali Ali tidak mengabarkan hal itu kepada Abu Bakar

karena dugaannya bahwa hal itu tidak tersembunyr bagi Abu Bakar.

Namun, dalam hadits ini tidak mengindikasikan bahwa Abu Bakar

tidak mengetahui kematian Fathimah dan tidak juga menshalatinya.

Adapun hadits yang diriwayatkan Imam Muslim, An-Nasa'i, dan

Abu Daud, dari Jabir tentang larangan mengubur maylt pada malam

hari dipahami sebagai pilihan, karena pada sebagian jalurnya

disebutkan, ALJi Jt irrut 'fu-'o1\1(xecuati iika seseorang terpal<sa

melalatkannya).
'*Ai+ "+i u"rlt q eo€j lOan Ali memitiki posisi tersendiri

disisi orang-orang pada masa hidupnya Fathimah). Maksudnya,

bahwa orang-orang menghormatinya untuk menghormati Fathimah.

Ketika Fathimah meninggal dan Ali tetap tidak mau hadir bersama

Abu Bakar, maka orang-orang pun mengurangi penghormatan

kepadanya dengan maksud agar dia mengikuti sebagaimana sikap

orang-orang pada umrunnya. Oleh karena itu, Aisyah berkata pada

akhir hadit s, o\iliu, j'\\ lrrt q 9l$-l ,e$t ots fu"iE U (Ketika

beliau datang dan membaiat maka orang-orang pun deknt kembali

kepadanya, disaat dia mengembalikan urusan dengan cara yang

baik).

Seakan-akan orang-orang memberi maaf kepadanya untuk tidak

segera melakukan baiat terhadap Abu Bakar ketika Fathimah masih

hidup, karena kesibukannya dalam mengurus serta merawat Fathimah

yang sedang sakit, sekaligus menyenangkan hatinya atas kesedihannya

ditinggal mati oleh Nabi SAW, juga meredakan kemarahannya atas

penolakan Abu Bakar terhadap permintaannya dalam urusan warisan.

Maka Ali melihat lebih baik menemaninya dalam memutuskan

hubungan dengan Abu Bakar.
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'- i ,'6-t:i't f. grt ziltbi',,;;rtt ,u"rlt;ri:1$ ,gt $:i W
#,1' .{ Aq',r* (Ketika Fathimah meninggal, Ali mengingkari sikap

orang-orang, maka dia pun minta berdamai dengan Abu Bakar dan

membai'atnya, sementara dia tidak berbaiat pada bulan-bulan

tersebut). maksudnya, pada saat Fathimah masih hidup. Al Mazini

berkata, "Alasan Ali mengakhirkan baiat --disamping apa yang telah

dia kemukakan- adalah bahwa dalam membaiat imam cukup

dilakukan oleh Ahlul Halli wal Aqdi (dewan pemilihan dan

pengangkatan khalifah) dan tidak wajib bagi semuanya' Setiap orang

tidak harus hadir disisi imam (pemimpin) dan meletakkan tangannya

di atas tangan imam. Bahkan cukup dengan komitnen menaatinya dan

tunduk kepadanya dengan tidak menyelisihinya serta tidak

menentangnya. Inilah keadaan Ali."
, ,, ,t o,t'-,'#';a;J- *tf (Karena tidak suka Umar hadir). Kebanyakan

disebabkan kekuatan dan kekerasan Umar dalam perkataan dan

perbuatan sebagaimana yang mereka ketahui. Adapun Abu Bakar

adalah orang yang lembut dan santun. Seakan-akan mereka khawatir

dengan kehadiran Umar akan terjadi banyak perdebatan yang

menyelisihi maksud mereka untuk berdamai.

"di F:tj I (Jangan masuk kepada mereka). Maksudnya, agtr

supaya mereka tidak meninggalkan penghormatan kepadamu,

sebagaimana yang layak bagimu.

tgrtl*jof',jf-rc 6j @pa yang kamu kira akan mereka lalrukan

terhadapku). Ibnu Malik berkata, "Di sini terdapat bukti tentang

bolehnya menggunakan sebagian kata kerja dengan makna kata kerja

lainnya, lalu menerapkannya dalam hal ta'diyah (mempengaruhi

lafazh sesudahya). Karena kata 'asaira (engkau harapkan) dalam

pembicaraan ini bermakna hasibta (engkau kira). Lalu kata'asaita itu
diberlakukan sebagaimana ketetapan yang berlaku pada kata hasibta.

Dimana ia memberi tanda nashab pada kata ganti orang ketiga karena
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ia adalah objek kedua. Seharusnya ia tidak digandeng dengan kata
"an" harlya saja tetap digunakan kata itu agar supaya kata 'asaita

tidak keluar dari ketentuannya secara keseluruhan. Disamping itu, kata
"an" telah menempati posisi dua kata yang menjadi objek kata
hasibta. Dia berkata, "Boleh juga menjadikan kata "maa asaitahum"
sebagai khithab (pembicaraan), sedangkan ha' dan mim sebagai isim
'asaa." Maka seharusnya adalah "maa'asaahum an yaf'alu bii" (apa
yang engkau kira akan mereka lakukan terhadapku).

'$yii,r iir:,, (p t!)l'* i, (Kami tidak menyaingimu atas

kebaikan yang diberikan Allah kepadamu). Maksudnya, kami tidak
dengki atas khilafatr. Adapun kata "istabdadta" dalam riwayat selain
Abu Dzar disebutkan "wastabadta", keduanya memiliki makna yang
sarna, hanya saja huruf 'dal' kedua dihilangkan untuk mempermudah
pengucapan, sebagaimana firman Allah'fazhaltum tafakkahum"
dimana seharusnya adalah 'zhalaltum'. Maka maknanya adalah;

engkau tidak bermusyawarah dengan kami. Adapun yang dimaksud
dengan 'urusan' disini adalah Khilafah (pemerintahan).

4pr,),ryitr k itr Jy: qy.tp.,s; &') (Dan kami

melihat hubungan kerabat kami terhadap Rasulullah SAW memiliki
bagian). Yakni dengan adanya kerabat kami, maka kami juga
memiliki hak pada urusan ini.

'*ti o-!L lUingga menetes). Yakni Ali senantiasa mengingat

Rasulullah hingga kedua mata Abu Bakar meneteskan air mata, karena

kelembutan hatinya. Al Mazii berkata: Barangkali Ali
mengisyaratkan bahwa Abu Bakar telah bersikap diktator atasnya

dalam urusan-urusan yang besar, dimana urusan seperti itu harus

menghadirkan dirinya dan meminta pandangannya. Atau Ali
mengisyaratkan bahwa Abu Bakar tidak meminta pandangan darinya
dalam penetapan khilafah sejak awal. Namun, bagi Abu Bakar
khawatir jika pengakhiran bai'at itu akan menimbulkan perselisihan,

sebagaimana yang terjadi dikalangan Anshar, seperti yang telah
disebutkan dalam hadits tentang Saqifah. Oleh karena itu, mereka pun
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tidak lagi menunggu Ali.
.r. ./.'€4.'t *.'j:,:' (Terjadi antara aku dan kamu). Maksudnya,

terjadi perbedaan dan perseteruan.

Jri--:tr :y q (Dari harta bendainy'. Maksudnya, harta benda

yang ditinggalkan Nabi SAW berupa tanah Khaibar dan selainnya.

Iti;i (Atu tidak menyimpang). Yakni aku tidak menyimpang

dari yang seharusnya.

't: :at'!+V (Periaiian denganmu sore hari). Maksudnya,

sesudah matahari tergelincir.

;Ur ,*'rit (Dia naik mimbar).Ibnu At-Tin menyebutkan

bahwa dia melihat dalam naskah dengan menggunakan kata raqaa darr

ini merupakan kesalahan dalam penulisan.

f gri",f 'PV'-+q} (Ali bersyahadat dan mengagungkan

hak Abu Bakar). Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari jalur

Ma'mar dai_ Az-Zuhidisebutkan, d;1 Ji"6 i |yrr| A*lfisi
'O-ti F (Dia menyebutkan keutamaannya kemudian dia pergi ke Abu

Bakar dan mambaiatnya).

/tldu, r.-\t *\t qi * J\o jt:,:3 it? i (Dan knum

muslimin kembali dekat dengan Ali ketika dia mengembalikan

persoalan dengan cara yang ma'rufl. YatffIi kecintaan mereka

kembali dekat kepadanya ketika dia mengembalikan urusan seperti

orang-orang pada umumnya. Al Qurthubi berkata, "Barangsiapa

merenungkat apa yang te{adi antara Abu Bakar dan Ali berupa

percakapan dan permintaan maaf serta sikap objektil maka diketahui

bahwa sebagian mereka mengakui keutamaan sebagian yang lain, dan

mereka sepakat untuk saling menghargai dan saling mencintai,

meskipun tabiat manusia terkadang menguasainya, tetapi naluri

keagamaan mengembalikan hal itu pada jalurnya.
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Kelompok Rafidhah berpegang dengan sikap Ali yang
mengakhirkan baiat kepada Abu Bakar hingga Fathimah meninggal
dunia untuk menghujat Abu Bakar. Namun, dalam hadits ini terdapat
keterangan yang menolak alas an mereka. Ibnu Hibban dan ulama
lainnya membenarkan 

-berdasarkan 
hadits Abu Said Al Khudri dan

selainnya- bahwa Ali membaiat Abu Bakar sejak awal. Adapun
keterangan dalam riwayat Muslim dari Az Znhi batrwa seorang laki-
laki berkata kepadanya, "Ali tidak membaiat Abu Bakar hingga
Fathimatr meninggal." Maka dia menjawab, "Tidak, dan tidak pula
seorang pun dari bani Hasyim." Sesungguhnya riwayat ini dinilai
lemalr oleh Al Baihaqi karena Az-Znhi tidak menukilnya dengan
sanad-nya langsung kepada Ali. Sementara riwayat yang memiliki
sanadytrngmauthul daiAbu Sa'id lebih shahih.

Sebagian ulama berusaha menggabungkan batrwa Ali membaiat
Abu Bakar baiat kedua untuk menguatkan baiat yang pertama. Hal itu
dilakukan demi menghilangkan kerenggangan akibat meminta
warisan. Atas dasar ini maka perkataan zrthrj, "Ali tidak membaiat
pada hari-hari tersebut" dipahami dengan arti 'senantiasa menyertai'
atau 'hadir bersamanya' maupun yang seperti itu. Karena
ketidakhadiran orang yang sepertinya seperti Abu Bakar memberi
asumsi bagi mereka yang tidak mengetahui masalah yang sebenarnya
bahwa hal itu terjadi dengan sebab tidak adanya keridhaan akan
khilafatr, maka sebagian mulai mengungkapkan hal itu secara terang-
terangan. Karena faktor inilah maka Ali menampakkan baiatnya
sesudah kematian Fathimatr RA demi menghilangkan tuduhan itu.

,-'#ovr r:ii'#'&; il,uv,& h' o1t ^-t,G *
.r3t

4242. Dari Aisyatr RA, dia berkata, "Ketika Khaibar ditaklukkan
kami berkata, 'Sekarang kita kenyang makan kurma'."
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.'# tLi ,F qa 6 :Jv t1?"hr uyr'* ;J *
4243. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Kami tidak kenyang

hingga kami menaklukkan Khaibar."

Keterangan Hadits:

Kedua Puluh Sembilan, hadits Aisyah RA tentang penaklukan

Khaibar. Imam Bukhari mengutip hadits ini dari Muhammad bin
Basysyar, dari Harami, dari Syu'bah, dari Umaratr. Harami adalah

salatr satu nirma dalam bentuk nasab. Ibnu Umarah adalah gurunya

Harami. Adapun Umarah adalatr Ibnu Abi Hafshah. Sedangkan

Ikrimah adalah mantan budak Ibnu Abbas. Ikrimah tidak memiliki
hadits dari Aisyah dalam Shahih Bukhari selain hadits ini dan satu

hadits pada pembahasan tentang bersuci, serta yang satu lagi akan

disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.

/"!t 4'# irlr r;ii (Kami berkata, "sekarang kita kenyang

karena larma") Karena di tempat itu banyak sekali kebun-kebun

kurma. Disini terdapat isyarat bahwa sebelum penaklukkan Khaibar
kaum muslimin berada dalam kehidupan yang kekurangan.

Ketiga Puluh, hadits ini disebutkan dari Al Hasan, dari Qurrah
bin Hubaib, dari Abdurrahman bin Abdullatr bin Dinar, dari bapaknya,

dari Ibnu Umar RA.

Al Hasan yang dimaksud adalah lbnu Muhammad bin Ash-

Shabah Az-Za'farmi. Dalam riwayat Abu Ali bin As-Sakan

disebutkan nasabnya. Al Kullabadzi berkata, "Dikatakan bahwa dia
adalalr Az-Za'farani." Al Hakim berkatq "Dia adalah Hasan bin
Syuja"', yalcni Al Balkhi, salatr seorang hafizh setingkat dengan Imam
Bukhari. Dia meninggal 12 tahun lebih awal daripada Imam Buk'hari

saat usianya masih belia. Pada tafsir suratr Az-Ztxnar dikutip satu

hadits lain dari Al Hasan tanpa menyebutkan nasab. Maka dikatakan

bahwa yang dimaksud adalah Al Hasan bin Muhammad Az-Za'farani.

Qunah bin Hubaib adalah lbnu Yazid Al Qanawi, yang
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dinisbatkan kepada penjual al qana (tombak). Terkadang dia juga
dikatakan ar-rammah (pembuat tombak). Dia adalah Al Qusyairi dari

segi nasab dan Al Bashri dari segi tempat tinggal. Daerah asalnya

adalah Naisabur. Imam Bukhari bertemu dengannya dan menukil
riwayat darinya dalam kitab Al Adab Al Mufrad, tetapi tidak ada

riwayatnya dalam kitab Shahift selain di tempat ini. Dia meninggal

dunia pada tahun 224H.

'# t*i ,;- ry 6 (Kami tidak kenyang hinga kami menaklukkan

Khaibar). Hal ini mendukung hadits Aisyah sebelumnya.

40. Nabi SAW Mempekerjakan Seseorang untuk Penduduk
Khaibar

& yt J;rLi,:;z?nt qri;r er?r"Gr:At* eri ,r
J;, Jt- ,* ;a;i;; ,:;.r J')L:)'JX-: *j *\t
J;r G. :tjt ,iAni<t ; ;r ,yf rx., *\t * i,
1;ir e;,y* y ,iul Ntr ilttr; ,4 LAtLlf fl I'

V gtrlnur"€t n gtr'nu,

4244-4245. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dan Abu Hurairah RA,
"Rasulullah SAW mempekerjakan seseorang untuk [mengelola]
Khaibar. Laki-laki itu datang membawa kurma janib. Rasulullah SAW
bertanya, 'Apakah semua latrma Khaibar seperti ini?' Laki-laki
tersebut berkata, *Tidak, demi Allah wahai Rasulullah, sesungguhnya

lrami mengambil satu sha' lrurma ini ditukar dengan dua sha' atau
tiga sha' (l*r-a biasa)'. Beliau SAW bersabda, 'Jangan lakukan,
juallah al jam' (latrma biasa) dengan dirham, kemudian belilah
htrma janib dengan dirham itu'."
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r| * tiLt * * g' * t f i :-l' *'rs:
;'q* 4Gi u; 'lr')yht*UtLliv";i;:;
:AtCy -:V +-rt * ri ,ALi;G,:# dt,uitt

t7o . 1.:,,.r' 1o,.y y ,g.t) otf d.t I
4246-4247. Abdul Azis bin Muhammad berkata, dari Abdul

Majid, dari Sa'id, bahwa Abu Sa'id dan Abu Hurairah menceritakan

kepadanya, "Nabi SAW mengutus saudara bani Adi dari kalangan

Anshar ke Khaibar, lalu mempekerjakannya di sana."

Dari Abdul Majid, dari Abu Shalih As-Samman, dari Abu

Hurairatr dan Abu Sa'id... seperti itu.

Keteransan Hadits:

(Bab Nabi SAW mempekerjakan seseorang untuk penduduk

Khaibar). Yakni sesudah penaklukkannya. Maksudnya, untuk

mengolola dan meningkatkan hasil buminya.

Imam Bukhari mengutip hadits pertama di bab ini dari Ismail,

dari Malik, dari Abdul Majid bin Sahal, dari Sa'id bin Al Musayyab,

dari Abu Hurairah. Ismail yang dimaksud adalah lbnu Abi Uwais.

Hadits ini telatr disebutkan terdahulu disertai panjelasannya pada

bagian akhir pembahasan tentang jual-beli.

r:il i.:rF '*i'6 @bdut Azis bin Muhammad berkata).Dia

aaaUfr Ad-Dar;ardi. Telatr dinukil dengan sanad yatg maushul oleh

Abu Awanah dan Ad-Daruquthni melalui jalumya.

.?l-+lJt * e (Dari Abdul Majid). Dia adalah lbnu Sahal (euru

ImamMalik ialam riwayat ini).

r* t (Dari Sa'id). Dia adalah lbnu Al Musayyab.

FATTIUL BAARI - 746



kalangan Anshar). Dalam riwayat Abu Awanah dan Ad-Daraquthni

tercantum "Sawad bin Ghaziyah", dia berasal dari bani Adi bin Najjar.

Sawad dilafalkan tanpa 'tasydid'. Namun As-Suhaili mengemukakan

pandangan ganjil dimana menurutnya ia dibaca dengan 'tasydid'

(Sawwad). Barangkali dia berpatokan dengan sebagian keterangan

dalam naskah Ad-Daraquthni dengan lafazh "Sawwar." Akan tetapi

Abu Umar menyatakan bahwa itu adalah kesalahan dalam penulisan.

Al Khathib menukil dari jalur lain bahwa Nabi SAW mengangkat

fulan Ibnu Sha'sha'ah untuk mengelola Khaibar. Barangkali ini adalah

kisah yang lain.
.?

-teslJt * ifu (Dan dari Abdul Majid). Bagtan ini dinukil dengan

,orod yan{maushul melaltr jalur sebelumnya. Ia berasal dari Abdul
Azis Ad-Darawardi dari Abdul Majid. Dengan demikian, Abdul Majid
menukilnya melalui dua syaikh.

41. Muamalah Nabi SAW dengan Penduduk Khaibar

.fr.
F

tc. \,. , \'. c. c.
4:9 dll -;, r AJJI J--e '3>v;" u*'*\'* '";r ;ii ,is

9 LX tt'F &, 6;;ii 6k'o1t i 4t
4248. Dari Abdullatr bin Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW

memberikan Khaibar kepada orang-orang Yahudi untuk mereka kelola

dan tanami, dan bagi mereka se,paroh hasilnya."

Keteransan:

(Bab Muamalah Nabi SAW dengan penduduk Khaibar). Imam

Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar secara ringkas, yang telah

dij elaskan pada pembahasan tentang pertanian.
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42. Kambing yang Diracuni Untuk Nabi SAW Di Khaibar. Hal Ini
Diriwayatkan Urwah dari Aisyah dari Nabi SAW.

al)l | "lo_-J

4249. Dari Abu Hurairatr RA, dia berkat4 "Ketika Khaibar

ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiatr (dagrng) kambing yang

ada racunnya."

@:
(Bab kambing yang diracuni untuk Nabi SAW di Khaibar).

Maksudnya, daging kambing yang telah dibubuhi racun.

(Hal ini diriwayatkan Urwah dari Aisyah). Barangkali dia

hendak menyitir hadits yang disebutkan pada peristiwa wafatnya Nabi

SAW melalui jalur ini secara mu'allaq jtga.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits pada bab ini dari Abdullah

bin Yusul dari Al-Laits, dari Sa'id, dari Abu Hurairah. Sa'id yang

dimaksud adalah Ibnu Sa'id Al Maqburi.

i V.ir:' p: yh, e !' )r).u-rei P'4 rl lxettka

Khaibar ditaklukkan, Rasulullah SAW diberi hadiah kambing yang

ada racunnya). Demikian Imam Bukhari menyebutkannya secara

ringkas. Hadits ini telah disebutkan dengan panjang lebar dibagian

akhir pembahasan tentang jizyah (upeti). Dia menyebutkan penggalan

hadits di atas disertai tambahan,'Nabi SAW bersabda, oS ,i d,r-{.*,
tl{ 4 r.s ri (Kumpulkan untuklru siapa saja yang berada di tempat ini

dari kaum Yahudi). Kemudian disebutkan hadits selengkapnya.

Penjelasan yang berkaitan dengannya akan dipaparkan pada

pembahasan tentang pengobatan.

Ibnu Ishaq berk4ta, "Ketika Nabi SAW usai menaklukkan

U$f 'p'6;a iu^r hr 'q:rr;.; 
€j I

'iqic rui*\'*
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Khaibar, Zainab binti A1 Harits (istri Salam bin Misykam)

menghadiahkan kambing yang dipanggang kepada beliau. Dia sempat

menanyakan bagian mana yang paling disukai beliau SAW. Lalu

dikatakan bahwa beliau SAW menyukai daging bagian paha. Maka

dia memperbanyak racun di bagian itu. Ketika Nabi SAW mengambil

paha, maka beliau menggigit sekarat daging dan belum menelannya.

Bisyir bin Al Bara' juga ikut memakannya dan dia sempat menelan

suapannya." Lalu disebutkan kisah bahwa Nabi SAW mengeluarkan

suapan itu sedangkan Bisyir Al Bara' meninggal karenanya.

Al Baihaqi meriwayatkan dari jalur Suffan bin Husain, dat', Az-

Auhri, dari Sa'id Al Musayyab dan Abu Salamah, dari Abu Hurairah,
'J..;i ,J-iili erp'au"',;r: lo n' e lt )'nj.a.tai s:fiit nirl'ot
*'olLil( :Ud tqi ,tt 'dx; s ,q'Jtii ,i;}tu Wy t5;i :q6*\
q e'p ri Jtt ,'l,lr,, .,,6r e:6 r;sg '8 or,il,' crirU ,* (srorons

wanita dari kaum Yahudi menghadiahkan kepada Rasulullah SAll/
knmbing yang beracun dan beliau memakannya. Beliau berkata

kepada sahabat-sahabatnya, 'Tahanlah (iangan dimakan),

sesungguhnya daging kambing ini beracun'. Lalu beliau bertanya

kepada wanita itu, 'Apaknh yang mendorongmu berbuat demikian?'

Wanita itu berkata, 'Aku ingin jika engkau seorang Nabi niscaya

Allah akan menampakkan hal itu kepadamu, daniika engkau pendusta

maka aht akan menenangkan orang-orang darimu'." Periwayat

berkata, "Nabi SAW ttdak memberi sanl<si kepada wanita itu.").

Dari jalur Abu Nadhrah, dari Jabir juga seperti itu. Hanya saja

disebutkan, L-{J6i'rjl getiou tidak menghukumnya). Abdwazzaq

meriwayatkan dalam Mushannaf-nya dari Ma'mar, dari Az-Zuhi, dari

Ubay bin Ka'ab, sama seperti itu disertai tambahan, f6' e'&tt
(Beliau pun memakan paha bagian atas). Az-Zrthiberkata, 'A-rG

t4" (Lalu wanita itu masuk Islam dan Nabi membiarknnnya).

Ma'mar berkat4 "Orang-orang mengatakan bahwa Nabi SAW

membunuhnya."
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Ibnu Sa'ad meriwayatkan kisah ini secara panjang lebar dari

Syaikhnya Al Waqidi deng11 sanad-sanad yangberbeda. Pada bagian

akhirnya disebutkan, \-6jlIii ,,fit f. *rit] Jl 4Au (Nabi SAW

menyerahkan wanita itu kepada wali Bisyir bin Bara', lalu mereka

pun membunuhnya). Al Waqidi berkata, "Inrilah keterangan yang lebih

akurat."

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Yunus, dari Az-Zlhi, dari

Jabir, sama seperti riwayat Ma'mar drt Nz-Zuhn Namun, sanad-nya

terputus karena Az-hhn tidak mendengar langsung dari Jabir.

Dinukil juga dari Jalur Muhammad bin Amr dari Abu Salamah serupa

dengannya melalui sanad yang mursal.

Al Baihaqi berkata, "Dinukil dengan sanad yang maushul oleh

Hammad bin Salamah, dari Muhammad bin Amr, dari Abu Salamah,

dari Abu Hurairah." Al Baihaqi juga berkata, "Kemungkinan, pada

awalnya Nabi SAW membiarkannya, kemudian ketika Bisyr bin Al
Bara' meninggal akibat makan daging tersebut, maka beliau

membunuhnya." Demikian juga jawaban yang dikemukakan As-

Suhaili. Hanya saja terdapat tambahan, "Sesungguhnya Nabi SAW
membiarkan wanita itu, karena beliau tidak mau menuntut balas,

kemudian beliau membunuhnya dengan sebab kematian Bisyir
sebagai hukuman qishash."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Kemungkinan Nabi SAW
membiarkan wanita itu karena dia menyatakan masuk Islam, hanya

saja Nabi mengakhirkan pembunuhannya hingga Bisyir meninggal,

karena dengan kematian Bisyir telah nyata kewajiban penegakan

qishash dengan syaratnya." Musa bin Uqbah menyetujui bahwa

namanya adalah Zainab binti Al Harits.

Al Waqidi menukil dengan sanad-nya dai Az-Zuhri bahwa

Nabi SAW bersabda kepada wanita itu, 'sl{i ,Liti tc^lii 6 st;. db 6

fii €$i ,*t grt (Apa yang mendorongmu melala*an apa yang

telah engkau lakukan?" Wanita itu berkata, "Engkau telah

membunuh bapakku, pamanku, suamiku, dan saudara labi-lakiku).
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Dia berkata, "Aku bertanya kepada Ibrahim bin Ja'far, maka dia
menjawab, 'Pamannya adalatr Yasar dan dia termasuk orang yang
paling pengecutl. Sedangkan saudaranya adalah Zlubair, dan suaminya
adalah Salam bin Misykam.

Dalam Sunan Abi Daud disebutkan, "Dia adalah saudara
perempuan Marhab." Keterangan inilah yang ditegaskan As-Suhaili.
Dalam riwayat Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'il disebutkan, ..Anak

perempuan saudara laki-laki Marhab."

Az-Zlhri tidak menyendiri dengan pernyatannya bahwa wanita
itu masuk Islam. Bahkan hal itu telah ditegaskan oleh Sulaiman At-
Taimi dalam kitabnya Al Maghazr, "Jika engkau berdusta maka aku
telah mengistirahatkan menusia darimu, dan telah jelas sekarang
bagiku bahwa engkau adalah benar, dan aku mempersaksikanmu
bersama orang-orang yang hadir di tempat ini bahwa aku di atas
agamamu, bahwasanya tidak ada sesembahan yang sesungguhnya
kecuali Allah dan Muhammad adalah hamba serta Rasul-Nya."
Periwayat berkata, "Beliau berpaling darinya ketika dia masuk Islam."

Pelajaran yang dapat diambil:

Kisah Khaibar telah mencukup sejumlah hukum diantaranya:

l. Boleh membunuh orang kafir pada bulan-bulan haram.

2. Boleh menyerang mereka yang telah sampai kepadanya dakwah
tanpa harus memberi peringatan lagi.

3. Pembagian rampasan perang menurut saham (bagian tertentu).

4. Boleh memakan makanan yang didapatkan dari kaum musyrikin
sebelum dibagi jika seseorang membutuhkannya, dengan syarat
tidak disimpan dan dipindahkan.

5. Bantuan pasukan jika hadir setelah peperangan selesai maka
diberikan untuk mereka selama kelompok yang berperang

I Dalam catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan; Pada salah satu naskah tercantum
dengan lafazh 'paling keii',
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meridhainya, sebagaimana yang terjadi pada Ja'far dan

kelompok Asy'ari. Namun, tidak dibagikan kepada mereka jika

para prajurit yang turut berperang tidak ridha sebagaimana

terjadi pada Aban bin Sa'id dan sahabat-sahabatnya. lnilah cara

mengompromikan kedua riwayat yang ada'

6. Haramnya dagtng keledai jinak, dan apa yang tidak dimakan

dagingnya tidak bisa menjadi suci karena disembelih.

7. Haramnya nikah mut'ah.

8. Boleh melakukan musaqah dmmuzara'ah.

9. Boleh melakukan akad perdamaian dengan orang-orang yang

dicurigai.

10. Ahlu dzimmah yang melanggar apa yang disyaratkan, maka apa

yang teleh disepakati dengannya menjadi batal, dan darahnya

halal ditumpahkan.

11. Barangsiapa yang mengambil rampasan perang sebelum dibagi

maka ia tidak dapat memilikinya meskipun lebih sedikit dari

haknya.

12. Imam (pemimpin) berhak memilih terhadap negeri yang

ditaklukkan dengan kekerasan antara membaginya atau

membiarkannya.

13. Boleh mengusir kafir dzimmi jika tidak dibutuhkan lagi.

14. Boleh berkumpul dengan isteri pada malam pengantin saat safar.

15. Boleh makan makanan Ahli Kitab dan menerima hadiah mereka.

Sebagian besar hukum-hukum ini telah saya sebutkan pada

tempatnya masing-masing.
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43. Perang Zaid bin Haritsah

F't y\t ;* :t J;'';i :'Jtr t;i:b?nr ,g, ; it *
"&t G :)6L,t tr:;bi'01 iJu; :)6\ €.t# i; ,* ^;ci'4orsLl"i'":*tr;,:i.J,,1*{o:,i"al*

4250. Dari Ibnu 
";; 

RA, dia b"rtutu, 1*urrrr* sAw
mengangkat Usamah untuk memimpin suatu kaum, lalu mereka

mencela kepemimpinannya. Beliau bersabda, 'Jika kalian mencela

kepemimpinannya maka sungguh kalian telah mencela kepemimpinan

bapal*tya sebelumnya. Demi Allah, sungguh dia layak menjadi

pemimpin dan dia adalah manusia yang paling aku cintai, dan

sungguh ini adalah orang yang paling aku cintai sesudahnya."

Keterangan Hadits:

(Bab Perang Zaid bin Haritsah). Zaid bin Haritsah adalah

mantan budak Nabi SAW. Dia adalah bapak daripada Usamah bin
Zaid. Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar tentang

pengutusan Usamah. Penjelasannya akan dipaparkan pada bagian

akhir pembahasan tentang peperangan. Adapun maksud

penyebutannya ditempat ini terdapat pada kalimat, "Sungguh kalian

t elah mencel a kepemimpin an bap alcny a s eb elumnya."

Sesudah perang Mu'tah akan disebutkan hadits Abu Ashim, dari

Yazidbin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata, 'o')?

t4'i:,l;-"r i;316 Itebi?3,?t)? & fulo n, eUt t
(Aku berperang bersama Nabi SAtIr tujuh peperangan dan aku

berperang bersama Ibnu Haritsah, beliau SAW mengangkatnya

s ebagai pemimpin kami).
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Abu Muslim Al Kuji meriwayatkannya dari Abu Ashim, .3?t)
.o',- tt9.t ,,1.o

t-fJie 6;i crt)T * utF i {l g Ut " berperang bersama Zaid bin

Haritsah tuirh pep"iongan, beliau SAW mengangkatnya sebagai

pemimpin kami). Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabarani dari

riwayat Muslim sama seperti lafazh di atas. Lalu diriwayatkan Abu

Nu'aim di kitab Al Mustakhraj dat'' Abu Syu'aib Al Harrani, dari Abu

Muslim, seperti itu. Begitu pula Al Ismaili meriwayatkan melalui

beberapa jalur, dari Abu Ashim. Aku telah memeriksa ekspedisi-

ekspedisi Zaid bin Haritsah yang disebutkan para pengamat

peperangan Nabi dan mencapai tujuh kali sebagaimana dikatakan

Salamah. Meski sebagian menyebutkan apa yang tidak disebutkan

yang lain.

Pertama, pada Jumadil Akhir tatrun ke-5 H, kearah Najed

dengan 100 personil pasukan yang mengendarai hewan tunggangan.

Kedua, pada Rabiul Akhir tahun ke-6 H kepada bani Sulaim.

Ketiga, pada bulan Jumadil Ula tahun yang sama dengan

kekuatan 170 personil. Ekspedisi ini bertemu rombongan dagang

Quraisy, dan mereka berhasil menahan Abu Al Ash Ar-Rabi'.

Keempat, pada Jumadil Akhir tahun yang sama kepada bani

Tsa'labah.

Kelima, kepada Husmah dengan kekuatan 500 personil, juga

kepada beberapa orang dari bani Judzam, melalui jalur Syam. Kaum

ini telatr merampok Dihyah saat dia kembali dari Heraklius.

Keenam,ke Wadi Al Qura.

Ketujuh, kepada orang-orang bani Fazarah. Sebelumnya, dia
pernah keluar dalam rombongan dagang, lalu dihadang beberapa

orang dari bani Fazarah dan mengambil apa yang ada bersamanya

serta memukulinya, maka Nabi SAW menyiapkan pasukan kepada

mereka dan mengalahkan mereka serta membunuh Ummu Qirfah,
yaitu Fathimah binti Rabi'ah bin Badr (istri Malik bin Hudzaifah bin
Badr, paman dari Umayyah bin Hishn bin Hudzaifah). Ia adalah sosok
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yang sangat kharismatik di antara mereka. Dikatakan, Zaid
mengikatnya pada dua ekor unta lalu keduanya dipacu berlari hingga
badannya tercabik-cabik. Turut di tawan pula putrinya yang termasuk
seorang wanita cantik. Barangkali ekspedisi terakhir inilah yang

dimaksud Imam Bukhari. Imam Muslim menyebutkan sebagiannya

dari hadits Salamah bin Al Akwa'.

44. Umrah Qadha'
Anas Menyebutkannya dari Nabi SAW

j ",-?, ;.'t; i r*'oi'k Ui ;'u
r-1 uj \:.k."r<ir t-i{ tfu ,(1 uX a
;t--ft 'J 'j u.,.;,,. U'i v :rju ,it ,5i.,

.a .- o- lc )iz t. o/o ' 't-Ii :Jt il .iur .r-" ;'rZJ Ui'SJa ,t* lCi tt lur Jy,
?nr uy, /.u srf i "',#.iC p l' * U 'rk 61g ,^;tt J;,
ir Jyr'Lii .t:i.i':);Ji i l', i ,';& ju ."\r 

'J;r';r :^-

J w-^:Jg. -',3:-'#'Jr- *ud' e3 $. \t .a
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',5:s': * aejt*t'l';isi,';' )v:';L1ftj *Ut-lt Ar,;e nlt ai.r ,!i-: Jv: ,* '*{:et * 4t t;;
ui,';a,gtii .i'lr *riiair,iG t tqa. * t y \t,*
';i:y.}.Ju': ,*t 4;*i,fu,ict .+fi e
q ,fi fit tfi\isu tip -L'rf tl ,|* Jtq .$r';:r(;i

'fv")t
4251. Dari Abu Ishaq, dari Al Bara' RA, dia berkata, "Ketika

Nabi SAW melaksanakan umrah pada bulan Dzulqa'dah, penduduk

Makkah tidak mau membiarkannya masuk Makkah, hingga mereka

membuat perjanjian dengannya untuk tinggal di Mal&ah selama tiga

hari. Ketika mereka menulis perjanjian itu, maka mereka menuliskan:

Inilah yang disepakati oleh Muhammad Rasulullah... Mereka berkata,

'Kami tidak mengakui hal ini bagimu. Sekiranya kami mengetatrui

engkau adalah Rasuullah maka kami tidak akan menghalangimu.

Akan tetapi engkau Muhammad bin Abdullatr'. Beliau bersabda,'Alat

adalah Rasulullah, alru Muhammad bin Abdullaft'. Kemudian beliau

berkata kepada Ali,'Hapuslah kata'Rasulullah". Ali berkata, 'Demi

Allah, aku tidak akan menghapusmu selamanya'. Maka Rasulullatr

SAW mengambil kitab dan beliau tidak pandai dalam menulis, lalu

menuliskan; Ini yang disepakati oleh Muhammad bin Abdullah,

bahwa seseorang tidak diperkenankan memasukkan senjata ke dalam

Makkah, kecuali pedang di dalam sanrngnya, tidak membawa keluar

seorang pun penduduknya jika dia mengikutinya, tidak mencegah

seorang pun diantara sahabat-sahabatnya jika ingin tinggal di Makkah.

Ketika beliau memasukinya dan berlalu waktu yang ditetapkan,

mereka datang kepada Ali dan berkata, 'Katakan kepada sahabatmu

untuk keluar dari kami, telah berlalu waktu yang ditentukan'. Nabi

SAW keluar dan diikuti oleh putri Hamzah. Dia berseru, 'Wahai

paman! Wahai paman!' Maka Ali mengambilnya dan memegang

tangannya, lalu berkata kepada Fathimah AS, 'Ambillah putri
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pamanmu, bawalah dia'. Maka terjadi perseteruan tentangnya, antara

Ali, Zaid, dan Ja'far. Ali berkata, 'Aku yang mengambilnya, dia putri

pamanku'. Ja'far berkata, 'Dia putri pamanku, dan bibinya adalah

istriku'. Zaidberkata, 'Dia adalah putri saudaraku'. Maka Nabi SAW

memutuskan bahwa dia untuk bibinya. Lalu beliau bersabda, 'Bibi
menempati posisi ibu'. Beliart bersabda kepada Ali,'Engkau dariku

dan alu darimu'. Kemudian beliau bersabda kepada la'far, 'Engkau

serupa dengan postur tubuhlcu dan akhlakku'. Lalu bersabda kepada

Zud, 'Engkau saudara kami dan maula [mantan budakJ kami'. Ali
berkata, 'Tidakkah engkau menikatri putri Hamzah?' Beliau

menjawab, 'Sesungguhnya dia putri saudaralru sepersusuan' ."

*t y\t * it Jr*r"oi,:i:;?nt *y, # /t f e5 *
:J;'j ,llit ';i ,,4t .3': ry i:j )k icr ,t;1 Cf
L\-, W r'r, #r irir'*. oi &'iaoj,f,'.dju.. L:6

, ir pr-;ir 'u';-v.tbi u !t Q, e'tt,i; lf .#
';;az I o , .l

- -.=\,t 
Ol(*/

t, 
,. , .a c 1i|li'.irt q iui oi 13 okGWi

. .. :.A-P

4252. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, "Rasulullah SAW keluar

untuk umrah, lalu orang-orang kafir Quraisy menghalangi antara

dirinya dengan Baitullah, maka beliau menyembelih hewan kurbannya

dan mencukur rambutnya di Hudaibiyah. Lalu beliau memutuskan

untuk umrah tahun berikutnya tanpa membawa serta senjata kecuali

pedang, dan tidak tinggal padanya kecuali apa yang mereka sukai.

Maka beliau umrah tahun berikutnya dan memasukinya sebagaimana

perjanjian yang belaiu sepakati dengan mereka. Ketika beliau tinggal

disana selama tiga hari, mereka memerintahkan beliau untuk keluar,

maka beliau pun keluar."
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Keteransan lladits:

@ab Umrah Qadha). Demikian disebutkan oleh kebanyakan

periwayat. Dalam riwayat Al Mustamli tercantum, ghazwatul qadha'

(Perang Qadha'), tetapi versi pertama lebih tepat. Mereka memberi

penjelasan atas penamaan peristiwa ini sebagai perang, bahwa Musa

bin uqbah menyebutkan dalam kitab Al Maghazi dari Ibnu Syihab,

sesungguhnya beliau SAW keluar membawa persiapan senjata serta

prajurit, karena khawatir kaum Quraisy melakukan pengkhianatan.

Ketika hal itu sampai kepada kaum Quraisy, mereka pun menjadi

panik. Akhirnya Nabi SAW ditemui oleh Mikraz, dan beliau

mengabarkan bahwa dirinya tetap di atas kesepakatan, dan tidak akan

masuk Mekkah sambil membawa senjata kecuali pedang-pedang yang

berada di dalam salungnya. Hanya saja beliau bersiap-siap sedemikian

rupa sebagai sikap antisipasi. Milaaz percaya dengan perkataannya.

Nabi sAw meninggalkan senjata bersama sekelompok sahabatnya di

luar Makkatr hingga beliau kembali. Penggunaan kata 'perang'

tidaklah mesti terj adi pertempuran.

Menurut Ibnu Al Atsir, Imam Bukhari memasukkan Umrah

Qadha' pada pembahasan tentang peperangan, karena ini yang

menj adi akibat perj anj ian Hudaibiyah.

Selanjutnyq terjadi perselisihan tentang penamaannya sebagai

umrah Qadha'. Sebagian pendapat mengatakan, karena perjanjian

yang disepakati antara kaum muslimin dan musyrikin di Hudaibiyah.

Maka yang dimaksudkan dengan qadha' adalah ketetapan yang

disepakati bersama. Oleh karena itu juga dinamakan umrah qadhiyah.

Para pakar batrasa berkat4 "Jika dikatakan,'qaadha fulanan' artinya

dia melalekan perjanjian dengan si fulan, dan jika dikatakan

'qaadhaahu', artinya menggantikannya. Maka kemungkinan ia

dinamakan dernikian karena dua perkara sekaligus. Demikian yang

dikatakan Al Qadhi IYadh.

Kemungkinan kedua diperkuat oleh penamaannya sebagai

qishash. Allah berfirman dalam surah Al Baqarah l2l ayat 194, 'r4Jilt
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,-febu,,,jr: {F #urit:/r gutan haram dengan bulan haram,

dan pada sesuatu yang patut dihormati belaku hukum qishash)' As-

Suhaili berkata, "Penamaannya sebagai umrah qishash adalah lebih

tepat, karena ayat itu turun berkenaan dengannya. Saya (Ibnu Hajar)

berkata, demikian diriwayatkan Ibnu Jarir dan Abd bin Humaid

dengan sanad yang shahih da.'i Mujahid, dan demikian ditegaskan

Sulaiman At-Taimi dalam kitabnya Al Maghazi. Ibnu Ishaq berkata,

"sampai berita kepada kami dari Ibnu Abbas... lalu dia

menyebutkannya." Al Hakim meriwayatkannya dengan sanad yang

maushul dalam kitab Al lklil dat', Ibnu Abbas, tetapi dalam sanad-nya

terdapat Al Waqidi.

As-Suhaili berkata, "Dinamakan Umrah Qadha' karena beliau

SAW membuat keputusan dengan kaum Quraisy, bukan berarti ia

sebagai pengganti umrah yang terhalang dike{akan, karena umrah

tersebut tidak dianggap rusak sehingga wajib untuk diganti, bahkan ia

dianggap sebagai umrah yang sempurna." Oleh sebab itu, mereka

menghitung umrah Nabi SAW sebanyak empat kali sebagaimana telah

dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Para ulama lain berkata, "Bahkan ia adalatr pengganti umrah

yang pertama, dan umrah Hudaibiyah tetap dianggap sebagai salah

satu umrah, karena adanya pahala, bukan berarti ia telah sempuma.

Perbedaan ini berdasarkan perbedaan tentang wajibnya

mengganti umratr seseorang yang terhalang sampai ke Baitullah.

Mayoritas ulama berkat4 "Ia wajib berkurban dan tidak ada

kewajiabn mengganti." Akan tetapi Abu Hanifah memiliki pandangan

yang sebaliknya. Kemudian dalam salah satu riwayat dari Imam

Ahmad disebutkan, "Orang tersebut tidak wajib berkurban dan tidak

pula mengganti." Namun, dalam riwayat lain darinya disebutkan ,

"Wajib berkurban dan mengganti."

Hujjah mayoritas ulama adalah firman Allah dalasm surah Al

Baqarah 12) ayat 196, t/,;it'0-,',-#"'l I 'i e*ibV git" knmu

terkepung [terhalang oleh musuh atau karena sakitJ maka
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fsembelihlahJ kurban yang mudah didapat). Hujja]r Abu Hanifatr
bahwa umrah menjadi wajib dengan dimulainya umrarr itu, dan jika
terkepung maka boleh diakhirkan. Bila pengepungan telatr berakhir
maka dikerjakan lagi. Tahallul di antara dua ihram tidak
berkonsekuensi gugurnya kewajiban mengganti.

Adapun hujjah mereka yang mewajibkannya adalah perbuatan
para sahabat yang menyembelih kurban di tempat mereka terhalang,
lalu melaksanakan umrah pada tahun berikutnya seraya membawa
hewan kurban. Abu Daud meriwayatkan dari jalur Abu Hadhir, dia
berkata, d,'J"t,J*iijr ir;ir 'd+j j i;i#, q$r bfr'o't'Ltt ;::r,*r
u,lhl,'ii;1'p;,j * nt,p ,;t'iti,sqt [i.r:a#,it @ku
melahtkan umrah dan kemudian alu dikepung. Malca aku kembali
pada tahun berikutnya. Ibnu Abbas berkata kepadalat, 'Kurbankanlah
hewan kurban, sesungguhnya Nabi sAW memerintahkan sahabat-
s ahabatnya demibian'.).

Hujjah mereka yang tidak mewajibkannya bahwa tahallul
mereka yang dikepung tidak berhenti pada penyembelihan hewan
kurban, bahkan dia memerintahkan mereka yang membawa hewan
kurban agar menyembelihnya, dan memerintahkan mereka yang tidak
membawa hewan kurban agar mencukur rambut. Semua kelompok ini
berdalil dengan makna zhahir hadits-hadits mereka yang mewajibkan
keduanya.

Ibnu Ishaq berkata, 'Nabi SAW keluar pada bulan Dzulqa,dah

-sama seperti bulan dimana mereka dihalangi oleh kaum
musryikin- dengan tujuan Umrah eadha', sebagai ganti umrah
beliau yang terhalang." Pernyataan serupa disebutkan juga oleh Musa
bin uqbah dari Ibnu syihab, Abu Al Aswad dari Urwah dan Sulaiman
At-Taimi, semuanya dalam kitab Maghazi masing-masing, bahwa
NAbi SAW keluar dalam rangka umrah qadha' pada bulan
Dzulqa'dah.

Ya'qub bin Su$ran meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh
dengan sanad yang hasan dari Ibnu Umar, dia berkata , isit i:;"1 UV
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ii'eJ:" a.:t-lit Si d (Adapun umrah qadhiyah terjadi pada bulan

Dzulqa'dah tahun ke-7 A.Dalam kitab Maghazi Sulaiman At-Taimi

disebutkan , ,siv! atiar j\ J$t ,? f-guriaii .ulv u. ;> q &') t:J

{;A oJlt:tai iif ,r-3r e,fietika kembali dari Khaibar, beliau

mengutus ekspedisinya dan tinggal di Madinah hingga muncul hilal
bulan Dzulqa'dah, lalu beliau berseru kepada orang-orang agar

bersiap-siap untuk umrah).Ibnu Ishaq berkata, e'rb oS U ,6i, Ct'
'r4:.;;ti 06',# ljl:i.gj;t U,(Turut keluar bersama beliau, orang-

orang yang terhalang pada umrah Hudaibiyah, kecuali mereka yang

telah meninggal atau syahid).

Al Hakim berkata dalam kitab Al lklil, "Riwayat-riwayat

mutawatir yang ada menyebutkan bahwa ketika muncul hilal
Dzuqa'dah, beliau memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk umrah

sebagai pengganti umrah mereka, dan hendaknya tidak ada seorang

pun yang ikut dalam peristiwa Hudaibiyah yang tertinggal. Mereka

pun keluar, kecuali yang telah syahid. Turut keluar bersamanya orang-

orang lain yang tidak ikut pada umrah Hudaibiyah. Maka jumlah

mereka mencapai 2000 orang selain wanita dan anak-anak." Dia
berkata, "Peristiwa ini dinamakan juga umrah ash-shulh

(perdamaian)."

Saya (Ibnu Hajar) katakan: Dengan demikian, kita mendapatkan

empat n,rma untuk peristiwa tersebut, yaitu (umrah) qadha', qadhiyah,

qishash, dar shulh.

(Diceritakan oleh Anas dari Nabi SAlf). Saya telah

menyebutkan dalam kitab Ta'liq At-Ta'liq bahwa maksudnya adalah

hadits Anas tentang jumlah umrah Nabi SAW, dan hadits yang

dimaksud telah disebutkan dengan sanad yang maushul pada

pembahasan tentang haji. Kemudian tampak bagiku bahwa

maksudnya adalah hadits Anas yang diriwayatkan Abdunazzaq dari

Anas melalui dua jalur. Salah satunya adalah riwayatnya yang dinukil

melalui Ma'mar, dari Az-Zvhi, dari Anas, "Nabi SAW masuk
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Makkah pada umrah qadha' se,mentara Abdullah bin Rawahatr
melantunkan qrair dihadapannyia:

Menyingkirlah kaum kafir dari jalannya,

Ar-Rahman telah menurunkan dalam tanzil-Nya.

Sebaik-baik kematian adalah di jalan-Nya,

Kami memerangi kamu atas takwil-Nya.

Sebagaimana kami perangi kamu atas tanzil-Nya.

Riwayat ini dikutip Abu Ya'la dari jalurnya. Ath-Thabarani
meriwayatkan juga dari AMullah bin Ahmad, dari bapaknyq dari
Abdurrazzaq, tetryi sayatidak mene,mukannya dalam Musnad Ahmad.

Ath-Thabarani meriwayatkan pula dari Ibrahim bin Abi Syu'aib,
dari Abdurrazzag, dan dari jalur ini dikutip Al Baihaqi dalam kitab
Ad-Dala'il, dan diriwayafkan juga dari jalur Abu Al Azhar dari
Abdurrazzaq, seraya me,nyebutkan bagian pertama dari syair tersebut,
lalu dia berkata sesudahnya:

Hari ini kami menebas lmmu atas tanzil-Nya,

tebasan yang menyingkirkan kepala dari tempatnya.

Memisahkan kekasih dari yang mengasihinya,

ya Tuhan, aht percaya dengan sabdanya-

Ad-Daruquthni me,nyebutkn dalarn kitabnya Al Afrad, 'Riwayat
ini hanya dinukil oleh Ma'mar dari Az-hthn. Lalu hanya dinukil oleh
Ilibdurrazzaq dari Ma'mar." Saya (Ibnu Hajar) katakan, Musa bin
Uqbah meriwayatkannya pada pe,mbatrasan tentang peperangan dari
Az-Ztthi, akan tetapi tidak me,lryebut Anas. Dalam kutipannya
disebutkan:

Ar-Rahman telah menunnkan dalam tanzil-Nya,

di lembaran-lembaran yang dibacakan kepada Rasul-Nya.

Ibnu Ishaq mnyebutkan dari AMullatr bin Abi Bakar bin Hazm,
dia berkata, telah sampai kepadaku...... dia menyebutkannya dan
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menarnbahkan:

Ya Tuhan, alat percaya kepada sabdanya,

lailihat kebenaran dalam menerimanya.

Ibnu Hasyim mengklaim dalam kitab Mukhtashar As-Sirah
bahwa lafazh "Kami menebas kamu atas takwil-Nya..." hingga akhir
syair berasal dari perkataan Ammar bin Yasir yang dia ucapkan pada

perang Shiffin. Dia berkata, "IJntuk memperkuat pandangan ini,
bahwa kaum musyrikin tidak mengakui adanya tanzil (wahyu). Hanya
saja yang diperangi atas dasar takwil adalah mereka yang telah
mengakui adanya tanzil (wahyu)." Akan tetapi apabila riwayat telah
terbukti akurat, maka tidak ada halangan untuk mengatakan seperti

ifu. Karena menurut pandangan Ibnu Hisyam, makna kalimat, "Kami
memerangi kamu atas penakwilan-Nya", yakni hingga kalian tunduk
kepada takwil tersebut. Mungkin juga maknanya adalah, "Kami
memerangi kamu atas penakwilan yang kami pahami darinya, hingga
kalian masuk kepada apa yang kami masuk kepadanya. Jika makna-
makna ini memiliki kemungkinan yang dimaksud dan riwayat pun

telah akurat maka sanggahan itu gugur dengan sendirinya. Hanya saja

riwayat yang menyebutkan, "Pada hari ini kami memerangi kamu atas

penakwilannya", tampaknya ia adalah perkataan Ammar. Sungguh
kecil kemungkinannya dikatakan ia adalah perkataan Ibnu Rawahah,

karena pada umrah qadha' tidak terjadi peperangan maupun
pembunuhan. Sementara riwayat yang shahih menyatakan:

Kami menebas knmu atas talcwil-Nya.

Sebagaimana kami menebas kamu atas tanzil-Nya.

Masing-masing dari keduanya mengisyaratkan apa yang

terdahulu. Namun, tidak ada halangan jika Ammar bin Yasir
mengambil permisalan dengan sajak ini dan mengucapkan kalimat
tersebut.

Malara lafazh, "Kami menebas kamu atas tanzil-Nya", yakni
pada masa Rasulullah SAW pada waktu yang lalu. Sedangkan lafazh,
"Hari ini kami menebas kamu atas takwil-Nya", yakni saat ini atau
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sekarang. Mungkin huruf ba' padz katz 'nadhribuhtm' diberi baris
'sukun' menjadi 'nadhribhtm' karena me,lryesuaikan dengan irama
syair, bahkan ia adalatr salatr satu dialek menurut keterangan yang
masyhur.

Riwayat kedua adalah riwayat Abdurrazzaq, dari Ja'far bin
Sulaiman, dari Tsabit, dari Anas yang dikutip Al Bazar. Dia berkat4
"Tidak ada yang meriwayatkan dari Tsabit kecuali Ja'far bin
Sulaiman." Diriwayatkan juga At-Tirmidzi drn An-Nasa'i dari
jalurnya, "Sesungguhnya Nabi SAW masuk Makkah pada umrah
qadha' dan Abdullatr bin Rawahah di depannp bdalan sambil
mengatakan;

Menyingkirlah kaum kafir dari jalan-Nya.

hari ini lrnmi menebos knmu atas taruil-Nya,

Tebasan yang memisahkan lcepala dari tempatnya,

memisahkan keknsih dari yang mengasihinya.

Umar berkata kepadanya, "Wahai Ibnu Rawahalr, dihadapan
Rasullulah dan di tanah haram Allah, engkau mengucapkan syair?',
Nabi SAW bersabda kepadany4 "Biarkan dia wahai (fmar,

sesungguhnya ia (sya'ir) lebih cepat bagi m*eka daripada lemparan
anak panah." At-Tirmidzi berkata, 'Tladits im hasan gharib."

Ab&tnazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dfri Az-Ztthi, dari
Anas serupa dengannya. Dia berkata '?ada selain hadis ini
disebutkan bahwa pelaku dalam kisah ini adalah Ka'ab bin Malik."
Pernyataan ini tampaknya lebih shahih. Sebab Abdullatr bin Rawahatr
terbunuh pada perang Mu'tatr, sedangkan umrah qadha' bertangsung
sesudah itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini adalah kelalaian dan kesalatran
yang patut ditolak. Saya tidak tahu bagaimana At-Tirmidzi
berpandangan demikian padahal dalam kisatr umrah qadha' terjadi
perselisihan antara Ja'far dan saudaranya Hamzah, seperti akan
dijelaskan pada bab ini. Selain itu, Ja'far terbunuh bersama Zud dan
Ibnu Rawahah pada satu tempat, seperti yang akan dijelaskan.
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Bagaimana perkara seperti ini tidak diketahui olehnya 
-yakni 

At-
Tirmidzi-? Kemudian saya ketahui dari sebagian mereka bahwa
yang terdapat dalam riwayat At-Tirmidzi dari hadits Anas bahwa
kisah tersebut te{adi pada saat pembebasan kota Makkah. Jika benar
demikian, maka pernyataannya cukup beralasan. Akan tetapi yang
didapati melalui tulisan tangan Al Karukhi 

-periwayat 
dari At-

Tirmidzi- adalah seperti yang terdahulu.

Ibnu Hibban telah menshahihkan riwayat di atas melalui dua
jalur. Sungguh mengherankan sikap Al Hakim yang tidak
menyebutkan hadits itu dalam kitabnya Al Mustadraft, padahal jalur
pertama hadits tersebut sesuai dengan kriteria keduanya (Imam
Bukhari dan Imam Muslim). Sementara dari jalur kedua sesuai dengan
kriteria muslim, karena adanya la'far.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits.

Pertama, hadits Al Bara' bin Azib tentang perjanjian yang
disepakati pada peristiwa Hudaibiyah.

lrit ,f (Dart Al Bara). Dalam riwayat Syu'bah dari Abi Ishaq

disebutkan, "Aku mendengar Al Bara'." Riwayat seperti ini dikutip
pada pembahasan tentang perdamaian.

alJ;\ q e*r y tr' ,p Ut';*, (Nabi sAW umrah pada

bulan Dzulqa'dah). Yakni tahun ke-6 H.

pjl-W 14bt e'it;i,6 up Ttngga betiau megajukan

kepada mereka untuk tinggal padanya selama tiga hari). Maksudnya,
pada tahun berikutnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits Ibnu Umar
sesudahnya. Latar belakang kesepakatan ini telah dijelaskan ketika
membicarakan hadits Al Miswar pada pembahasan tentang syarat-
syarat.

*9' |-S (Ji (Ketika ditulis perjanjian). Demikian disebutkan

dengan kata 'lailiba' (ditulis), berasal dari 'kataba' (menulis).
Kebanyakan periwayat menukil dengan kata 'katabuu' (mereka
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menulis), yakni dalam bentuk jarnak. pada pennbahasan tentang jizyah
(upeti) dinukil dari jalur Yusuf bin Abi Ishaq, dari Abu Ishaq, ].J13
,/.tb gri A.V.b;tJt '#'*k"@aka syarat diantara mereka drtulis

oleh Ali bin Abi rhalib). Dalam riwayat s5nr'bah disebutkan, 'rlb'r.1{
6Y'&.(Ali menulis kitab [kesepafutan] di antara merekn).,, Dalam

hadits Al Miswar disebutkan, i5 i-;r3r '#j y ii' ,rp 'nlt oi
',t'i ,:;" 6,t;r_i o !,,1',*:jt it =jA, Jui ,r-:lt frj,l, rt i.-.iri

f";t l' fr I *& r ,iy'r:JJr iui ,:,:iii--.^* tipir'-il;q i3i
FiiJ' 'rJ"r;., ,ti ,'ei -,i',.* ir e'e, Ju6 ,€11 lttati s,aw
memanggil penulis dan bersabda, 'Tulislah;
B ismil I aahiruahmaanirrahiim'. suhair berkata, " Adapun Ar- Rahman,
makq demi Allah alu tidak tahu apa dia, akan tetapi tulis;
Bismikallaahumma, sebagaimana engkau biasa menulis'. Kaum
muslimin berkata, 'Kami tidak menulisnya, kecuali
'Bismillaahirrahmaanirrahiim'- Nabi sAW bersabda,,Tulislah;
Bismikallaahumma'."

Serupa dengannya dikutip dalam hadits Anas secara ringkas, Of

* iot ,*U, jul ,:t',i W e-rr:r, f b, * d,6ja uj
*7t l'*, €f t,W lA,f')t f},l'rt'**i:n.ra.r,t-i
L-il1' Yur.J -rn 6 *i',$*E*:lt (sesungguhnya orang_orans

Quraisy berdamai dengan Nabi Mw, diantara mereka suhail bin
Amr. Nabi SAW bersabda kqada Ali, ,Tulislah;

Bismillaahirrahmaanirrahiim'. suhail berkata,'Kami tidak tahu apa;
'Bismillahirralunanirrahim', akan taapi tulis apa yailg kami ketahui,
' B i s m i kn I I aa humma' .).
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'Tulis Bismillahirahmanirrahim'. Makn Suhail menahan tangannya

seraya berknta, 'Tulis dalam urusan knmi apa yang kami ketahui'.

Beliau bersabda, 'Tulislah Bismikallaahuma'. Makn dia dia menulis

demikian).

tii (ini). Kata ini merupakan isyarat kepada apayang ada dalam

pikiran.

,?tt 6 (Apa yang diajukan).Ini adalah kalimat penjelasan yang

perlu penafsiran lebih lanjut. Dal_am riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh, ririt! ti ui (Inilah yang knmi ajukan).

Namun, versi ini tidak benar. Seakan-akan ketika periwayat melihat

kata, f#i (Tulislah kalian), maka dia mengirayangdimaksud adalah

kaum Quraisy, padahal tidak demikian, bahkan yang dimaksud adalah

kaum muslimin. Penisbatan hal itu kepada mereka meskipun penulis

hanya satu orang adalah dalam konteks majaz. Dalam hadits Abdullah

bin Mughaffal disebutk *,'Lkiif i' J:;)"r:iJ eG 6 $ il
(Makn dia menulis, 'Inilah yang disepakati oleh Muhammad

Rasulullah dengan penduduk Makkah'.).

t\U ty' I I jA (Mereka berkata, "Kami tidak mengakui hal

ini bagimu".). Pada pembahasan tentang pe{anjian damai dinukil

melalui sanad ini, l-i t{l I :tjJe (Mereka berknta, 'Kami tidak

mengakuinya'. ). Maksudnya, tentang kenabian.

ii ':,'lr=lii- I' J$8'#'j (Sekiranya knmi mengetahui

bahwa engkau adalah Rasulullah, maka kami tidak aknn mencegahmu

atas sesuatu). Dalam riwayat Yusuf ditambahkan, '!t-ii"$ (Dan kami

benar-benar membaiafzu). An-Nasa'i meriwayatkan dari Ahmad bin

Sulaiman, dari llbaidillah bin Musa (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini),'*.'!W 6 (Niscaya kami tidak akan mencegahmu untuk

sampai ke rumah-Nya). Dalam riwayat Syu'bah, dari Abu Ishaq

disebutkan, tl-ir';, Fl in' l:h'$ ! lsrktronyo engkau Rasulullah
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niscaya knmi tidak akan memerangimu). Kemudian dalam hadits Anas

disebutkan, '!t$h (Niscaya kami apan mengilafiimrz). Sementara

dalam hadits Al Miswar, Suhail bin Amr berkata, 3JJ'{;J gS ! ytt
Sriitri tj ,4t *b'!rfs:b 6 !, ,S?,, (Demi Alah, sekiranya kami

mengetahui engkau adalah Rasulullah niscaya kami tidak akan
menghalangimu dari Ka'bah dan tidak aknn memerangimu). Dalam
riwayat Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan, Suhail berkata, '!t:tb

lr-tti t4t 
'r) egi $ (Kami menzhalimimu jika mengakuimu sebagai

nabi lalu mencegahmu). Sementara dalam hadits Abdullah bin
Mughaffal disebutkan,\;:, * ol':)Cl,J!b'.riii lSunggt h kami telah

menzhalimimu jikn engkau seordng Rasul).

.]nr -,i U.'rrJul ,Ft @kan tetapi engrrnu adarah Muhammad

bin Abiultah). Dalam i*uyat Yusuf dan juga hadits Al Miswar
disebutkan,"&i",f t (Akan tetapi tulislah...). Begitu pula dalam

riwayat Zakariya dari Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim.
Kemudian dalam hadits Anas dan juga dalam mursal Urwah
dikatakan, qj?ti 3ti"l,r i3i ,fi Uf"" tutapi tulislah namamu dan

nama bapalonu). Dalam hadits Abdullah bin Mughaffal ditambahkan,

:.ltjr f il'l* 'i.'r:,ti * Cu 6 il.e L3i lui lnehau berkata,

'Tulislah, inilah yang disepakati atasnya Muhammad bin Abdullah
bin Abdul Muthallib'.).

!, ly":r rr,,t :*bitr ,q: l.L ej i #.Ja p 6emudian betiau

berlata lepada Ali, "Hapuslah 'Rasulullah"'). Maksudnya, hapuslah
kalimat 'Rasulullah'. Ali berkata, "Tidak, demi Allah, aku tidak akan
menghapusmu selamanya." An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur
Alqamah bin Qais, dari Ali, dia berkata, '*i * ht ,t* ,;r'rt,rs '*:S

'^3;t*'i ,:Wj,6 .1' J?lJkJ * Cv 6 ti :'qK iitJit e,
'e,t o, *t y il' .r12 lt J?3 i,i'.j" ,'-ui .r4Xi ,;r;iiri r; ar ip,

FATHUL BAARI - 767



6fri f ,ii,ri f ,?rtt (Atu juru tulis Nabi SAW pada peristiwa

Hudaibiyah, alu pun menulis; Inilah yang disepakati Muhammad

Rasulullah. Maka Suhail berkata, 'Sekiranya knmi mengetahui dia
adalah Rasulullah, niscaya kami tidak akan memerangimu, hapuslah

knlimat itu'. Alru berkata, 'Demi Allah, sungguh dia adalah
Rasullulah, meskipun engknu tidak senang, demi Allah, aku tidak akan

menghapusnya'.). Seakan-akan Ali memahami bahwa perintah beliau

kepadanya itu bukan suatu kaharusan. Oleh karena itu, dia tidak
menurutinya.

Dalam riwayat Yusuf yang sesudahnya disebutkan, A,i ,'d^l.Jtii

f nt e'4t o;i;r:4'orrit ,r*irti :Jti .t:s.li,e;i li iitri 1 :lw ,!t',5?,,

1-F} (Beliau bersabda kepada Ali, 'Hapuslah Rasulullah'. Ali

berkata, 'Tidak, demi Allah, aku tidak akan menghapusmu

selamanya'. Beliau bersabda, 'Perlihatknn kepadaku'. Maka
diperlihatknn kepadanya dan Nabi SAW menghapusnya dengan

tangannya).

Senada dengannya dinukil dalam riwayat Zakaiya yang dikutip
Imam Muslim, lalu pada hadits Ali yang dikutip An-Nasa'i

ditambahkan,'yU Uii qi.V':,14, U o1 sl,JGj (Beliau bersabda,

'Ketahuilah, sesungguhnya engkau aknn mengalami yang serupa, dan

kamu aknn mendatangtnya sementara engknu terpalcsa'.). Rasulullah
SAW mengisyaratkan apa yang terjadi pada Ali ketika keputusan

diserahkan kepada dua hakim. Kejadiarurya sama seperti yang

disinyalirNabi SAW.

tta:',3i -|3-',*-',;t- ,qt *t y lo' ,p ltr )gj it:a
f - .., .t n.',
Jrt .t-li '{.'t-X; * ;;ati 6 (Rasulullah SAW mengambil kitab dan
'b"tfou 

tidak pandai menulis, lalu menulis; Inilah yang ditetapkan oleh

Muhammad bin Abdullah). Hadits ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang perjanjian damai, tetapi tidak tercantum kalimat,
"Dan beliau tidak pandai menulis." Oleh karena itu, sebagian ulama

mutaakhirin mengingkari Abu Mas'ud dalam menisbatkan lafazh
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tersebut kepada riwayat Bukhari. Mereka berkatq *l-afazh ini tidak

ada dalam Shahih Bukhari dan tidak juga dalam Shahih Muslim."
Pernyataannya yar.g berkenaan dengan Muslim adalah benar. Sebab

Imam Muslim meriwayatkannya melalui jalw Zakaria bin Abi Za'idah

dari Abu Ishaq, lt * ';.t |,-?i J,l':i gk ilt6 (Diperlihatkan

kepadanya tempatnya dan beliau menghapusnya, lalu menulis 'Ibnu

Abdillah ). Sementara engkau telah mengetahui keberadaannya dalam

Shahih Bukhari pada hadits ini. Diriwayatkan An-Nasa'i dari Ahmad

bin Sulaiman dari Llbaidillah bin Musa seperti yang ada pada tempat

ini tanpa ada perbedaan.

Ahmad meriwayatkan dari Hajin bin Al Mutsairna dari Israil,

:;--": # ilr ,rr:, a' J?3'ok;K -t-k- oi'iAi-A, ;rdt vU
t o. , o , o . t
drr r.-i ';.'.t-;; * eE 6 ua (Beliau mengambil kitab -padahal'b"tiou 

tidak pandai menulis- lalu menulis di tempat kalimat
'Rasulullah SAW'; Inilah yang disepaknti Muhammad bin Abdullah).
Berdasarkan makna zhahir hadits ini, Abu Al Waqidi Al Baji
mengklaim bahwa Nabi menulis dengan tangannya setelah

sebelurnnya dia tidak pandai menulis. Maka ulama Andalus pada

zamannya mengecam dan menuduhnya sebagai zindiq, dan apa yang

dikatakannya menyelisihi Al Qur'an. Hingga ada di antara mereka

yang mengatakan:

Aku berlepas dari orang yang menular dunia dengan

akhiratnya.

Dia berkata bahwa Rasulullah SAW telah menulis.

Penguasa mempertemukan mereka dengan AI Baji. Namun, Al
Baji unggul atas mereka karena pengetahuannya. Dia berkata kepada

penguasa, "Pandangan ini tidak bertentangan dengan Al Qur'an,
bahkan disimpulkan dari makna implisit Al Qur'an, karena penafian
(Nabi tidak bisa menulis) dikaitkan dengan sebelum turunnya Al

Qur'an. Allah berfirman dalam surah Al Ankabuut [29] ayat 48, ujj
t,,r,'$-*i.'A-bLS Ij r7t--11lF- *ti 'U J}s(>5 (Dan kamu tidak pernah
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membaca sebelumnya [Al Qur'anJ sesuatu Kitab pun dan kamu tidak

[pernahJ menulis suatu kitab dengan tangan kananmu). Setelah nyata

sifat ummi Rasulullah, dan hal itu sebagai mukjizatnya, maka tidak
ada halangan jika kemudian beliau mengetahui menulis tanpa proses

pengajaran, sehingga menjadi mukjizat yang lain."

Ibnu Dihyah menyebutkan bahwa sebagian ulama menyetujui Al
Baji dalam hal itu, diantaranya gurunya Abu Dzar Al Harawi dan Abu
Al Fath An-Naisaburi serta ulama-ulama lain dari Afrika maupun

selainnya. Sebagian berhujjah dengan apa yang diriwayatkan Ibnu Abi
Syaibah dan Umar bin Syabah dari jalur Mujahid dari Aun bin
Abdullah, dia berkata , ;ii'rJ, ,;, ib3 !t n' e it !;t cit; u

(Tidaklah Rasulullah SAW meninggal hingga beliau menulis dan

membaca). Mujahid berkata, "Aku menyebutkannya kepada Asy-
Sya'bi maka dia berkata, 'Dia benar, aku telah mendengar orang yang

mengatakan demikian'."

Kemudian dinukil dari jalur Yunus bin Maisarah, dari Abu
Kabsyah As-Saluli, dari Sahal bin Al Hanzhaliyah, * )nt ;* pr'tti
t,rJ"i;1ir *r,;\i u1,r;1 

,4 ;iut a*i L'll:lu,'rk-it ;qc Tl i-)
u;iuqcli l-s'r3,iu)W.'#'*A,'&3 f ht..;; l' J?t b,i
(Nabi memerintahkan Muawiyah untuk menulis kepada Aqra' dan

Uyainah. Uyainah berkata, 'Apakah engkau melihatku pergi dengan

lembaran-lembaran yang dibuat-buat?' Rasulullah SAW mengambil

lembaran itu dan melihatnya lalu bersabda, 'Dia telah menulis
untulcrnu apa yang diperintahkan kepadamz'.). Yunus berkata, "Kami
berpendapat bahwa Rasulullah SAW menulis setelah diturunkan
wahyu kepadanya."

Iyadh berkata, "Telah disebutkan beberapa atsar yang

menunjukkan pengetahuan beliau tentang huruf-huruf tulisan, seperti

sabdanya kepada juru tulisny a, U f\i Uti U.ii * Pt f (Letakkan

pena diatas telingamu, sesungguhnya hal itu lebih mengingatkan

bagimu). Begitu pula sabdanya kepada Muawiyah, 'pji;. ,i?:iq!t[r 4i
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4, l? l:'i{St gi:itlt Si2ltetott on tinta, rautlah pena, tegakkan

ba', bedakan huruf sin, dan jangan membutakan minr). Demikian juga

sabdanya, I' fii "\ U \ (Jangan memanjangkan bismillah). Dia

berkata, "Riwayat-riwayat ini meski belum jelas menunjukkan bahwa

beliau bisa menulis, tetapi tidak mustahil jika beliau diberi ilmu
tentang menulis, karena dia telah diberi ilmu segala sesuafu."

Adapun mayoritas ulama menjawab dengan melemahkan hadits-

hadits ini. Pada kisah Hudaibiyah diketahui bahw'a kisah itu hanya

satu dan juru tulisnya adalah Ali. Kemudian ditegaskan dalam hadits

Al Miswar bahwa Ali-lah yang menulis. Maka lafazh, 'A: .fdt :eV

;*-lr;J- (Beliau mengambil kitab padahal beliau tidak pandai

menulis) adalah untuk menjelaskan bahwa kalimat, Utjl ,i,)i
{Perlihatkan aku kepadanya), menunjukkan keadaan beliau yang tidak
pandai menulis. Sekiranya beliau pandai baca tulis tentu tidak butuh

untuk diperlihatkan kepadanya tempat kalimat yang Ali tidak mau

menghapusnya. Kemudian lafazh sesudah ittJ, *Lalu menulis" terdapat

bagian kalimat yang dihapus, dimana seharusnya, "Beliau
menghapusnya dan mengembalikannya kepada Ali lalu dia

menulisnya." Demikian ditegaskan Ibnu At-Tin.

Mungkin juga penggunaan kata 'menulis' disini bermakna

'memerintahkan menulis'. Hal seperti ini sangat banyak, misalnya

lafazh hadits; Beliau SAW menulis kepada Kaisar.... atau beliau

menulis kepada Kisra. Kalaupun dipahami sebagaimana makna

zhahimya, maka kemampuan beliau menuliskan namanya yang mulia

-padahal 
beliau tidak pandai menulis- tidak berkonsekuensi dirinya

menjadi seorang yang pandai menulis serta keluar dari keberadaannya

sebagai ummi (buta huruf). Karena banyak diantara mereka yang tidak
pandai menulis tapi mengenal sebagian bentuk kata. Namun, hal ini
tidak mengeluarkannya dari lingkup ummi sebagaimanayaflg didapati
pada kebanyakan raja-raja. Kemungkinan pula tangannya tergerak saat

itu, padahal dia tidak pandai menulis, lalu keluarlah tulisan

sebagaimana yang diinginkan hingga menjadi mukjizat lain pada
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waktu itu secara khusus. Namun, hal ini tidak mengeluarkannya dari
seorang ummi. Demikian jawaban yang diberikan Abu Ja'far As-
Samnani, salah seorang Imam Ushul dari kelompok Asy'ariyah serta

diikuti oleh Ibnu Al Jauzi.

Namun, pernyataan itu ditanggapi oleh As-Suhaili dan selainnya

bahwa yang demikian meskipun termasuk perkara yang mungkin dan

menjadi mukjizat lain, tapi bertentangan dengan kondisi beliau
sebagai ummi dalam arti tidak bisa menulis, dimana sifat ini menjadi

dalil yang tegas membungkam orang yang menentang kenabiannya

serta menghapus segala syubhat. Sekiranya beliau menjadi pandai

menulis setelah hari itu niscaya syubhat tersebut akan kembali. Orang
yang menentang akan berkata, "Sesungguhnya beliau pandai menulis,

tetapi beliau menyembunyikannya."

As-Suhaili menambahkan, "Mukjizat itu mustahil saling
menolak satu sama lain. Maka yang benar batrwa makna lafazh 'beliau
menulis' yakni memerintahkan Ali untuk menulis. Klaim bahwa
penulisan namanya yang mulia saja dalam bentuk ini bertentangan

dengan mukjizat yang telah ada padanya dan mengeluarkannya dari
lingkup ummi masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Jr';-J"\ Qidak memasukknn). lnt merupakan penafsiran kabar

sebelumnya.

i'4t di l;:"'Jl \1(xecuatt pedang di sarungnya). Dalam riwayat

Syu'bah disebutkan, 13 Li:l.: !1,t{,i1d * tyU|01ryp't qogt
iYrteAt-;- (Diantara perkara ydng mereka persyaratkan adalah

masuk Makkah dan tinggal didalamnya selama tiga hari dan tidak
memasukinya dengan membawa senjata). Senada dengannya dinukil
Zakaiya dari Abu Ishaq yang dikutip Imam Muslim.

9\W1',1tf,,i.{ttl loon tidak membawa keluar seorang

pun pendudulcnya......). Dalam hadits Anas disebutkan, U Lii ,';.O',:'6

; |Ses lji, L3i fu'Jt j(Ali berknta, 'Wahai Rasutullah, apakah
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aht menulis yang ini'- Beliau bersabda, 'Ya!).

t4)rt rJi lXetitra beliau memasukinya). Yakni pada tahun

berikutnya.

jr.'t, ,i*j (Dan batas wahu telah berlalz/. Maksudnya, berlalu

tiga hari yang ditentukan. Al Karmani berkat4 "Kalimat 'ketika telah

berlalu', maksudnya adalah telah dekat batas waktunya. Menjadi

keharusan untuk mematrami demikian agar tidak timbul pemahaman

bahwa beliau menyelisihi perj anj ian."

Ji(yr ;b; ui tb e.fr |!:\bt.',y ,ti*i * tlf (Merekn datang

kepada Ati dan berkata, "Katakan kepada sahabatmu agar keluar

dari lrnmi, sungguh batas waWu telah berlalu"). Dalarn riwayat

Yusul mereka berkata, 
'rP€i.6'Obt-b j (Perintahkan sahabatmu

agar berangknt).

'S;'j 
"qi; litr ,* Ct C* Q,t"ti SAlll keluar).Dalamriwayat

Yusuf disebutkan , 
"S;t'6 ,7 i,:uiV qi j;ii llti menyebutkan hal

itu, makn beliau berkata, 'Baiklah! Berangkatlah). Dalam kitab Al
MaghaziAbu Al Aswad dari Urwah disebutkan, 6;8 g)tlt i$t ot5. t:$

lr-,'*? ,;tljiaqiir 33rii.r,rrii.s;,i' *U'#-ij ,"e i ,W

)+ju)o,ji;t;6, :i;,ilrr rk r4,'rlir6,1s$- ot'ri, alb 

"?,?,ri(Ketikn pada hari yang keempat ia didatangi oleh Suhail bin Amr dan

Huwaithib bin Abdil Uzza, keduanya berluta, 'Kami memohon

kepadamu atas nama Allah dan perjanjian, hendaklah engkau keluar

dari negeri knmi'. Sa'ad bin Ubaidah menolalorya tapi Nabi SAW

membuatnya diam dan mengumumkan untuk berangkat).

Al Hakim meriwayatkan di kttab Al Mustadrak dari hadits

Maimunah pada kisah :rrri, ,siyiit y i.q-;'oria genau didatangi

Huwaithib bin Abdul Uzza). Seakan-akan beliau berada pada awal

siang, dan belum cukup tiga hari kecuali pada waktu seperti itu pada

siang hari yang keempat. Adapun kedatangan mereka adalah pada
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awal siang dan mendekati kedatangan waktu dimana utusan orang-
orang musyrik itu datang.

i:;; zilt q pt y Xo' .,,,; dt te g{abi sAW ketuar dan

diikuti oleh anak perempuan Hamzah). Demikian Imam Bukhari
meriwayatkannya dari Ubaidillah bin Musa yang digabung dengan

sanad kisah sebelumnya. Demikian juga An-Nasa'i meriwayatkan dari
Ahmad bin Sulaiman dari Ubaidillah bin Musa. Al Hakim
meriwayatkan dalam kitab Al lklil dan Al Baihaqi dari jalur Said bin
Mas'ud, dari Llbaidillah bin Musa secara lengkap. Al Baihaqi
mengklaim bahwa hadits ittr mudraj (ada perkataan periwayat yang

disisipkan dalam hadits). Sebab Zakaiya bin Abi Za'idah
meriwayatkannya dari Abu Ishaq dengan sanad yang muttashil
(bersambung).

Muslim dan Ismaili meriwayatkan kisah pertama melalui
jalurnya dari Abu Ishaq dari hadits Ali. Demikian pula diriwayatkan
Aswad bin Amir dari Isra'il yang dikutip Ahmad dari jalumya secara

ringkas. Al Baihaqi berkata, "Demikian juga Ubaidillah bin Musa
meriwayatkan kisah putri Hamzah dari hadits Ali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Begitulah keadaannya dari riwayat
Ibnu Hibban, dari Al Hasan bin Su$an, dari Abu Bakar bin Abi
Syaibah, dari Ubaidillah bin Musa, secara ringkas. Demikian juga
diriwayatkan Al Haitsam bin Kulaib dalam Musnad-nya dari Al Hasan

bin Ali bin Affan, dari Ubaidillatr bin Musa dengan redaksi yang lebih
lengkap dibanding riwayat Ibnu Hibban.

Abu Daud meriwayatkan dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Israil
tentang kisah putri Hamzah secara khusus dari hadits Ali, 0, q? il
?;; *'rry k lfet*a kami keluar dari Makkah, kami diikuti oleh

anak perempuan Hamzah). Ahmad meriwayatkan dari Hajjaj bin
Muhammad dan yahyabin Adam, semuanya dari Isra'il.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa nampaknya hadits ini tidak
mudraj. Hadits yang dimaksud dikutip Israil dan juga Ubaidillah bin
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Musa darinya melalui d:ua sanad sekaligus. Namun, pada kisah
pertama dari hadits Al Bara' redaksinya lebih lengkap. sedangkan
kisah keduayang lebih sempurna adalah yang dinukil dari Ali. Dalam
riwayat Al Baihaqi dan Zakanya, dari Abu Ishaq, dari Al Bara', dia
berkata, o,g $t,,r;iiir,1ij e$w **i f ht e lt J'J"1:;ai

u.f i:tai ,tH'rtfr ,*b y" ,t #ti t.ta'ot,';a.rja elrrrr ifr
e# ,e ,Jui (Rasulullah SAW tinggal di Maktrah selama tiga hari

pada umrah Qadha'. Ketikn pada hari ketiga mereka berknta kepada
Ali, 'Sesungguhnya ini adalah akhir hari yang disyaratkan oleh
sahabatmu, maka perintahkan dia untuk keluar'. Ali menceritakan hal
itu kepada beliau maka beliau bersabda, 'Baiklah!' Lalu beliau pun
keluar).

Abu Ishaq berkata: Hani' bin Hani' dan Hubairah menceritakan
kepadaku, lalu disebutkan hadits Ali tentang kisah putri Hamzah lebih
lengkap dat'. apa yang tercantum dalam hadits pada bab di atas dari Al
Bara'. Al Ismaili meriwayatkan juga dari Al Hasan bin SuSan, dari
Abu Bakrah bin Abi Syaibah, dari ubaidillah bin Musa, kisah putri
Hamzah dari Al Bara'. Maka dijelaskan bawah riwayat yang
dimaksud terdapat dalam kutipan ubaidillah bin Musa, kemudian
dalam kutipan Abu Bakar bin Abi Syaibah, dari beliau, melalui dua
sanad sekaligus. Demikin juga diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari
Ubaidillalr bin Musa melalui drnsanad.

?;;'ai.t grtrr Hamzah).Namanya adalatr Umarah. Sebagian

mengatakan Fathimah. Ada pula yang mengatakan Umamah.
Sementara yang lain mengatakan Amatullah. Lalu yang lain
mengatakan Salma. Namun, yang pertama lebih Masyhur. Al Hakim
menyebutkan dalam ?'ttab Al lklil, dan Abu Sa'id di kitab syarh Al
Musthafa dari hadits Ibnu Abbas dengan sanad yang lemah bahwa
Nabi sAw mempersaudarakan antara Hamzah dengan zaid bin
Haritsah dan Umarah binti Hamzah bersama ibunya di Makkah.

'; t:-:q:$ lMenyeru: Wahai paman). Seakan-akan dia (putri
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Hamzah) berbicara dengan Nabi SAW menggunakan ungkapan itu
sebagai pengagungan terhadap beliau. Karena pada dasamya Nabi
adalah putra pamarulya dari pihak bapak. Mungkin juga didasarkan
kepada kedudukan Hamzah, dimana meski dia adalah paman Nabi
SAW dari segi nasab, tetapi dia juga saudara beliau sepersusuan. Nabi
mengakui perkataan wanita itu, dimana beliau bersabda kepada

Fathimah, * a-:;t gJJi (Ambillah putri pamanmu). Dalam Diwan

Hasan bin Tsabit karya Abu Said As-Sukkari, bahwa Ali yang

mengatakan hal itu kepada Fathimah, 
'z-,.J,l'it 

JWn e;6itdtb te:a gti
mengambil Umamah dan menyerahkannya kepada Fathimah).
Menurutnya, perseteruan Ali, Ia'far, dan Zaid dihadapan Nabi SAW
terjadi setelah mereka sampai di Marr Azh-Zhaltran.

,U)! (Ambitlah). Ia termasuk isim f il (kata yang secara

bentuknya adalah isim [kata benda] karena tidak terpengaruh oleh
pelaku, namun secara maknanya adalahf il lkata ke{a] -penerj) yang
menunjukkan perintah mengambil sesuatu yang diisyaratkan kepada
lawan bicara.

t4J;; (Dia membawanya). Demikianlah, mayoritas periwayat

menukil dalam bentuk kata kerja lampau (madhi). Seakan-akan huruf
fo' di awal kata itu terhapus saat penulisan naskah. Saya (Ibnu Hajar)
katakan bahwa huruf fa'yang dimaksud tercantum dalam riwayat An-
Nasa'i melalui jalur yang dinukil Al Bukhari darinya. Demikian juga
dinukil Abu Daud, dari jalur Ismail bin Ja'far, dari Isra'il, serta
Ahmad dalam hadits Ali.

Dalam riwayat Abu Dzar dari As-Sarakhsi dan Al Kasymihani
dinukil dengan lafazh, W (Bawalah dia), yal<ni dalam bentuk

perintah. Al Kasymihani menyebutkan pada pembahasan tentang
perjanjian damai pada tempat ini, r-$ir (Hendaklah engknu

membawanya), yakni menggunakan kata alif sebagai ganti tasydid. Al
Hakim meriwayatkan dari mursal Al Hasan, d.'etz+til,'d:ittt
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),- 145;1 ,9ST (Ali berknta kepada Fathimah -4an dia berada

di dalam tandunya-, 'Tahanlah dia di sisimu'.). Sementara Ibnu

Sa'ad menukil dari mursal Muhammad bin Ali bin Husain Al Baqir

dengan sanad yarlg shahift kepadanya, \t Jvlt eui{?p 4q
9s* eryt ,jlaati "|rV 

,t;i lxettka putri Hamzah berkeliling

di antara knum laki-laki, tibaliba Ali mengambil tangannya dan

membawanya kepada Fathimah di dalam tandunya).

llat',r.:S-::i Xt * V;eo (Maka Ati bin Abi rhatib,

Ja far, dan Zaid bin Haritsah bersengketa tentangnya). Maksudnya,

tentang siapa diantara mereka yang memeliharanya. Perseteruan

mereka itu terjadi setelah sampai di Madinah. Keterangan ini

tercantum dalam hadits Ali yang dikutip Ahmad dan Al Hakim.

Dalam tttab Al Maghazi Abu Al Aswad, dari Urwah 
-sehubungan

dengan kisah ini- disebutkan, 
'ui:6 'i U:: t4j i:J{ ,f t U. tf, ili

6efti1; $:t t At (Ketika mereka dekat ke Madinah, mala Zaid bin

Haritsah berbicara kepada beliau tentang anak perempuan Hamzah,

dan beliau adalah yang diserahi wasiat Hamzah serta saudaranya).

Namun, hal ini tidak menafikan bila perseteruan itu terjadi di

Madinah. Barangkali Zaid meminta hal itu kepada Nabi pada saat

tersebut dan terj adi persengketaan sesudahnya.

Dalam krtab Maghazi Sulaiman At-Taimi disebutkan, & ;$';ti
,1 ht ,U'6 r*fi r; 'g Jst;:F'-tai yi ,)\'&i il';ct * itt

$t?b|;i *tio i'& n' J';,3,fi-'jt,,+f (Ketika Nabi sAW

kembali ke tempat kendaraannya beliau mendapati anak perempuan

Hamzah, maka beliau bertanya kepadanya, 'Apa yang membuatmu

keluar?' Dia berknta, 'seorang laki-laki diantara keluargamu'.

Adapun Rasulullah SAW tidak memerintahknn untuk

mengeluarkannya). Dalam hadits Ali yang dikutip Abu Daud

disebutkan , 13',ry +"t ure i i;'Ot ls"turggt hnya Zaid bin

Hqritsah mengeluarkannya dari Makkah). Sementara dalam hadits
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Ibnu Abbas yang dikutip terdahulu disebutkan, ti.t'!p G:; ,'db'i'lul
tj{-:JJ t*0* &t;$'Ab paU berkata kepadanya, 'Bagaimana

engkau meninggalkan anak perempuan pamanmu tinggal diantara
orang-orang musyrik?'). Hal ini mengindikasikan bahwa saat itu
ibunya belum masuk Islam. Sebab dalam hadits Ibnu Abbas yang
telah disebutkan dikatakan ibunya adalah Salma binti Umais, dan dia
tergolong sahabat. Mungkin juga dia telah meninggal, sekiranya hadits
Ibnu Abbas tidak akurat.

Hanya saja Nabi SAW merestui mereka untuk mengambilnya
meski ada persyaratan dari kaum musyrikin untuk tidak membawa
keluar seorang pun dari penduduk Makkah, karena mereka tidak
memintanya. Disamping itu disebutkan pada pembahasan tentang
syarat-syarat dan tentang tafsir, bahwa wanita-wanita mukmin tidak
termasuk dalam poin-poin peq'anjian tersebut, tetapi hal itu diturunkan
dalam Al Qur'an setelah mereka kembali ke Madinah.

Dalam riwayat Abu Sa'id As-Sukkari dikatakan bahwa Fathimah
berkata kepada Ali, "sesungguhnya Rasulullah SAW bersumpah
untuk tidak mengambil dari mereka seorang pun melainkan
mengembalikannya kepada mereka. Maka Ali berkata, 'Dia bukan
dari mereka, tetapi dia dari kita'."

t ,-'r* V.'&t) (Ali berseteru tentangnya...). Dalam riwayat

Ibnu Sa'ad ditambahkan , 'tUt * n, ,P ,;t tfr6 e+t*i',>idrt g
yjl (Hingga suara-suara mereka meninggi dan membangunknn

Nabi SAW dari tidurnya).

,# ae, W"i $i tV Sd llti berkata atar mengeluarkannya

dan dia adalah putri pamanku). Dalam hadits Ali yang dikutip Abu
Daud ditambahkan, t-4;'*i et et y.i,' ,p ilt J,J,1:ril.t ey)
(Padalat putri Rasulullah SAW dan dia lebih berhak terhadapnya).

,# lei (Dan bibinya di bawahku). Maksudnya, sebagai

istriku. Dalam riwayat Al Hakim disebutkan, 'indii (padaku). Nama
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bibinya adalah Asma' binti Umais yang telah dinukil terdahulu pada

perang Khaibar dan namanya disebutkan dalam hadits Ali yang

dikutip Imam Ahmad. Masing-masing dari ketiga orang itu memiliki
alasan tersendiri. Zaid berdalih dengan hubungan persaudaraan yang

telah saya sebutkan. Disamping itu, dia juga yang mulai

mengeluarkannya dari Makkah. Ali beralasan dengan kedudukannya

sebagai putra paman wanita itu dan telah membawanya bersama

istrinya. Sedangkan Ja'far beralasan bahwa dirinya adalah putra

paman perempuan itu dan bibinya menjadi istrinya. Oleh karena itu,

alasan Ja'far dinilai lebih kuat, karena wanita tersebut memiliki
hubungan kerabat dengan dirinya dan sekaligus dengan istrinya,

berbeda halnya dengan dua lawannya.
i! to.' '

, 

->i 
al)t :*l JtIl @aid berkata, "Dia adalah anak perempuanI

saudaraku".). Dalam hadits Ali ditambahkan, r-iJt i>if r-;!1

(Sesungguhnya aku keluar kepadanya).

$H|&tylo',r,; AtWr.ai 6Naot SAW memutuslwn anak

perempuan tersebut untuk bibinya). Dalam hadits Ibnu Abbas yang

disebutkan diatas, 'Nabi SAW bersabda 'Jafor lebih layak

mendapatknnnya'." Dalam hadits Ali yang dikutip Abu Daud dan

Ahmad disebutkan, P.Wrq6'Uyt $1 llAapun anak perempuan itu

malra aku puhxkan untuk Jafar). Kemudian dalam riwayat Abu Sa'id

As-Sukkari,'&'e,ti'^iy * ilata\t lSerahlanlah oleh kalian berdua

kepada Ja far, sesungguhnya dia lebih lapang l<ehidupannya daripada

kamu). Maka ini merupakan sebab yang ketiga.

'7\t el;-.iiU"ir ,,)uJ: (Beliau bersabda: Bibi [dari pihak ibuJ

menempati posisi ibu). Maksudnya, dalam hukum ini secara khusus,

karena ia lebih dekat kepadanya dalam kasih sayang, kelembutan, dan

memberikan yang terbaik bagi anak. Demikian makna yang

diindikasikan redaksi hadits. Maka tidak ada hujjah bagi mereka yang

mengklaim bahwa bibi mewarisi karena ibu juga mewarisi. Dalam

hadits Ali dan juga dalam riwayat mursalAl Baqir disebutkan, i-jriir
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if iJu.ir riyl ,itsr, (Bibi dari pihak ibu adalah ibu, sesungguhnya bibi

dari pihak ibu adalah ibu). Hadits ini semakna dengan kalimat, zi;L.
,l o

i\t (lrlenempati posisi ibu), bukan berarti dia adalah ibu dalam arti

yang sebenarnya.

Berdasarkan hadits ini disimpulkan bahwa bibi dari pihak ibu

lebih didahulukan dalam mengasuh anak daripada bibi dari pihak

bapak. Sebab Shafiyah binti Abdul Muththalib saat itu masih ada. Jika

bibi dari pihak ibu didahulukan daripada bibi dari pihak bapak,

padahal diketahui bibi dari pihak bapak merupakan Ashabah terdekat

dari kaum wanita, maka tentu bibi dari pihak ibu lebih didahulukan

daripada kerabat wanita lainnya.

Disimpulkan juga bahwa kerabat ibu lebih didahulukan daripada

kerabat bapak. Akan tetapi dalam salah satu riwayat dari Imam

Ahmad dikatakan bahwa bibi dari pihak bapak lebih didahulukan

dalam mengasuh anak dibandingkan bibi dari pihak ibu. Sedangkan

dalil di atas dijawab bahwa dalam kisah itu, bibi dad pihak bapak

tidak meminta mengasuhnyanya. Jika dikatakan bahwa bibi dari pihak

ibu juga tidak meminta, maka dijawab bahwa suaminya telah meminta

untuknya. Sebagaimana kerabat anak yang diasuh berhak melarang

pangasuh untuk merawatnya jika dia telah menikah, maka suami

berhak juga melarang istrinya untuk mengasuh anak kerabatnya. Bila
telah ada keridhaan maka hilang pula halangan itu.

Pelaiaran vans dapat diambil:

Dalam kisah ini terdapat pelajaran penting, diantaranya:

1. Keagungan hubungan rahim, sampai terjadi persengketaan

antara para sahabat senior untuk mendapatkannya.

2. Seorang hakim hendaknya menjelaskan dalil hukum kepada

mereka yang berperkara.

3. Orang yang berperkara hendaknya mengajukan hujjah.
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4. Apabila wanita pengasuh telah menikah dengan kerabat anak

yang diasuh, maka hak mengasuhnya tidak gugur, jika anak yang

diasuh adalah perempuan. Ini berdasarkan makna zhahir hadits

di atas menurut pernyataan Imam Ahmad. Kemudian dinukil
juga darinya tentang tidak adanya perbedaan antara wanita dan

laki-laki. Tidak disyaratkan keberadaannya sebagai mahram bagi

anak yang diasuh. Akan tetapi disyaratkan sifat amanah.

5. Anak kecil tidak dimintai pandangan tentang siapa yang

disukainya.

6, Hak asuh dari seorang wanita tidak gugur, kecuali dia menikah

dengan laki-laki yang bukan kerabat anak yang diasuh. Namun,
yarrg dikenal dalam madzhab Syaf i dan Maliki adalah

disyaratkannya suami sebagai kakek anak yang diasuh. Mereka
menjawab kisah ini bahwa bibi dari pihak bapak tidak meminta
dan suaminya ridha jika anak itu tinggal bersama mereka. Semua

wanita yang diajukan oleh suaminya untuk mengasuh putri
Hamzah tersebut memiliki suami, maka dari sisi ini Ja'far lebih
unggul, karena dia menikahi bibi dari pihak ibu bagi anak

perempuan tersebut.

'+ w:tt n-ae ti :dlJ.'S6i lNati SAW bersabda kepada Ali,

"Engkau darilru dan alru darimu'). Yakni dalam hal nasab, hubungan

pernikahan, dan kecintaan serta hal-hal lain yang merupakan

keistimewaannya, bukan maksudnya kerabat secara khusus, karena

sesungguhnya Ja'far bersekutu dengannya dalam hal itu.

,#i ,*'c.iet ,fr.56i getiau bersabda kepada Ja far,
"Engkau serupa dalam postur tubuh dan akhlaklcu".). Dalam riwayat

mursal Ibnu Sirin yang dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan, *|lib'^*1
,+'Aibt (Postur tubuhmu serupa dengan postur tubuhku dan

akhlalcrnu serupa dengan akhlaklat).Ini merupakan keutamaan Ja'far.

Kata'al khalq' artinya postur tubuh. Dalam hal ini bersekutu dengan

Nabi SAW sejumlah orang yang sempat melihat beliau SAW. Saya
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telah menyebutkan nama-nama mereka pada pembahasan tentang
keutamaan Al Hasan dan bahwa mereka supuluh orang selain
Fathimah AS. Saya telah menggubah dua bait syair di tempat itu.
Setelah itu saya menemukan hadits Anas bahwa Ibrahim anak Nabi
SAW juga serupa dengan beliau SAW. Demikian juga dalam kisah
Ja'far bin Abu Thalib bahwa kedua anaknya Abdullah dan 'Aun
serupa dengan Nabi. Oleh karena itu, saya mengubah kedua bait yang
pertama di tempat itu dengan memberi tambahan dan revisi.
Menurutku, sangat baik jika saya mengulanginya di tempat ini untuk
saya tuliskan kedua orang yang belum saya masukkan dalam bait syair
di tempat tersebut. Adapun bait syair yang dimaksud adalah:

Serupa dengan Nabi beberapa orang;

Laij, Sa'ib, dan Abu Sufyan.

Dua Hasan, paman dan ibu keduanya.

Ja far dan kedua analvtya serta putra Amir.

Muslim, Kabis, dan Qutsam.

Dalam biografi para tokoh dan ahli bait ditemukan beberapa
nama yang juga memiliki postur serupa dengan Nabi SAW 

-selainmereka yang disebutkan di atas- diantaranya; Ibrahim bin Al Hasan
bin Ali bin Abu Thalib, Yahya bin Al Qasim bin Muhammad bin
Ja'far bin Muhammad bin Ali bin Al Husain bin Ali dan biasa disebut
dengan Asy-Syabih (orang yang serupa), A1 Qasim bin Abdullah bin
Muhammad bin Aqil bin Abu Thalib, Ali bin Ali bin Abbad bin
Rifa'ah Ar-Rifa'i, Syaikh Bashrah yang termasuk tabiut-tabiin.
Menurut Ibnu Sa'ad dari Affan bahwa dia mirip dengan Nabi SAW.
Hanya saja saya tidak masukkan mereka ke dalam bait syair diatas
karena jauhnya masa mereka dari masa hidup Nabi SAW. Maka aku
mencukupkan dengan siapa yang bertemu dengannya.

Adapun keserupaannya dari segi akhlak merupakan kekhususan
Ja'far, kecuali jika dikatakan bahwa hal seperti itu terjadi pada

Fathimah AS. Sebab dalam hadits Aisyah terdapat indikasi kearah itu,
tetapi tidak dinyatakan dengan tegas sebagaimana pada kisah Ja'far.
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Hal ini merupakan keutamaan yang besar bagi Ja'far. Allah berfirman,

tr ,f ,;i'dJ!$ (Sesungguhnya engkau berada diatas akhlak yang

agung).

UlTi $t i Ut ,:.JJrtj (Beliau bersabda kepada Zaid, "Engkau

saudara dan maula kami). Yakni saudara kami dalam keimanan dan
maula kami dalam pembebasan budak. Pada pembahasan yang lalu
disebutkan bahwa maula suatu kaum termasuk bagian mereka. Beliau
mengucapkan sabdanya ini untuk menentramkan peras&ul semuanya,

meski beliau memenangkan Ja'far tapi telah menjelaskan sisi
keunggulannya. Pada hakikatnya yang dimenangkan adalah bibi dari
pihak ibu dan Ja'far mengikut kepadanya, karena dialah yang menjadi
wakil dalam tuntutan itu.

Dalam hadits Ali yang dikutip Ahmad demikian juga dalam

mursat Al Baqir, iui,*i$'&i!, &' ,P r4t'J",H"fr'?ut
'€'*frrb;-z3gt .rrrir* 

' 

j6 rr.r u ,'Ji f nt }b At (Ja far
berdiri lalu berjikrak mengelilingi Nabi SAW, Ialu Nabi SAW
bersabda, 'Apa ini?' Dia berkata, 'sesuatu yang aht lihat orang-
orang Habasyah melalatkannya terhadap raja mereka'.). Dalam
hadits Ibnu Abbas disebutkan, tG :r*1V v;i *t tit or{ '\itailt'oi

iV S;;i lSesungguhnya Najasyi apabila ridha terhadap seseorang

diantara sahabatnya, maka sahabatnya itu berdiri dan berjinglcrak
disekitarnya). Kemudian dalam hadits Ali yang disebutkan diatas
dikatakan ketiganya melakukan perbuatan itu.

,;71 s.r 6t ,i'6 6:F a,:u:p *t ,'d'b J,6i (Ati berkata, "Apatrah

engknu tidak mau menikahi anak perempuan Hamzah?" Beliau
menjawab, "Sesungguhnya dia anak perempuan saudaraku").
Maksudnya, Ali berkata kepada Nabi. Adapun yang dimaksud saudara

disini adalah saudara sepersusuan. Penyataan ini dinukil dengan sanad
yarLg maushul berkaitan dengan sanad yang disebutkan pada awal
hadits. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan, "Ali berkata.........."
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Lalu dalam riwayat Abu Sa'id As-Sukkari disebutkan, ft ,lA$6i
Vb? ;4)i.;;'o:J:e'c,:igi * JIW Wrr;.\i, ;e e rc'Jl P
g*'tt e ,ii fi.t e ilut V\i,ti'1,t;i1"o i' & l' J"3 

'b *
(Kami pun menyerahkannya kepada Ja far, makn dia tetap berada di

sisinya hingga dia terbunuh, lalu Ja far mewasiatknnnya kepada Ali
dan diapun tinggal bersamanya hingga baligh, lalu Ali
menawarkannya kepada Rasulullah untuk meniknhinya, makn beliau

berlrata, 'Dia adalah anak perempuan saudaraku sepersusuan'.).

Masalah persusuan ini akan dijelaskan pada awal pembatrasan tentang

nikah.

Kedua, hadits Ibnu Umar tentang umrah beliau SAW yang

dihalangi orang-orang musyrik dan syarat-syarat dalam perjanjian

Hudaibiyah.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Muhammad bin

Rafi', dari Suraij, dari Fulaih, dan dari Muhammad bin Al Husain bin

Ibrahim, dari bapaknya, dari Fulaih bin Sulaiman, dari Nafi', dari Ibnu

Umar.

Dalam riwayat Al Farabri disebutkan, "Muhammad 
-yakni

Ibnu Rafi'- menceritakan kepadaku..." Sementara dalam riwayat

An-Nasafi dari Imam Bukhari disebutkan, "Muhammad bin Rafi'

menceritakan kepadaku..." Demikian juga tercantum dalam

pembahasan tentang perjanjian damai sebagaimana dikutip semua

periwayat. Imam Bukhari menyebutkannya di tempat itu menurut

versi Muhammad bin Rafi', sementara di tempat ini sesuai redaksi

temannya. Suraih berkata, "Dia adalah Ibnu An-Nu'man, salah

seorang guru Imam Bukhari, tetapi Imam Bukhari terkadang menukil

darinya melalui perantara seperti di tempat ini.

Muhammad bin Al Husain bin Ibrahim dikenal dengan sebutan

Ibnu Isykab dan biasa dipanggil Abu Ja'far. Bapaknya, Al Husain bin

Ibrahim Al Hasan Al Amiri, dipanggil Abu Ali, dia berasal dari

Khurasan dan tinggal di Baghdad, lalu menuntut ilmu hadits dan

senantiasa menyertai Abu Yusuf. Dia sempat bertemu Imam Bukhari,
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karena meninggal pada tahun 216 H. Dia dan juga bapaknya tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain ditempat ini.

fii;u, (Di Hudaibiyah). Penjelasannya telatr disebutkan itu

pada hadits Al Miswar pada pembahasan tentang syarat-syarat.

'6;:" 1! (Kecaati pedang-pedazp. Maksudnya, pedang-pedang

berada dalam sarungnya sebagaimana yang telah disebutkan.

ttii U iJi$re-)] (Dan tidak tinggal padanya kecuali apa yang

mereka sukai). Dijelaskan dalam hadits Al Bara' bahwa mereka

sepakat beliau tinggal di Makkah selama tiga hari. Ibnu At-Tin
berkata, "Kalimat 'tiga hari' menyelisihi kalimat 'kecuali apa yang

mereka sukai'. Unhrk itu, dilalokan penggabungan bahwa waktu
yang mereka sukai adalah tiga hari, maka pada riwayat lain periwayat
menyebutkan hasilnya s@ara tegas. Saya (Ibnu Hajar) katakan,
bahkan kalimat 'apayatgmereka sukai'bersifat mujmal (global) lalu
dijelaskan oleh riwayat 'tiga hari' berdasarkan bukti yang akan saya

sebutkan dari hadits Al Bara'.

{-$ e{ltt it?1 vr,i WrtCi iri U,i, (Ketitrn betiau telah tinggat

selama tiga hari, mereka memeintahkannya untuk keluar, makn

beliau pun keluar). Penjelasan hal itu telah disebutkan dalam hadits Al
Bara'. Dalam riwayat Zakanya dari Abu Ishaq dari Al Bara' yang

dikutip Imam Muslim disebutkan, ,lgb y" C ii f) t,S :';A.tiui

C?'i U.i [ii ,tF-bt l'6 (Mereka berkata trepada Ali, 'Ini adalah

hari terakhir dari apa yang dipersyaratkan sahabatmu, perintahkan
dia untuk keluar', maka Ali menceritakan hal itu kepadanya, dan

beliau pun keluar).

,c

P,
t-"ijl
9'

lt:,* frt)'r*J;J,lt /.Jt'; ir'-i,,6 
"i;; 

:JG ;^v-, *
'pt € :,SC ; a$G ;:;L jyug t #L ?'t uy, *
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4235. Dari Mujahid, dia berkata: Aku masuk masjid bersama

Urwah bin Az-Zubair, ternyata Abdullah bin Umar RA duduk

(bersandar) ke kamar Aisyah. Kemudian dia berkata, "Berapa kali
Nabi SAW umrah?" Dia menjawab, "Empat kali, salatr satunya di
bulan Rajab."

il Y',# \i ,:r-^-'ttt ?i U ,i')'-i Jt3 .z$G ot,."r u-'n
dt.tc .'r..or.. '" n"Jt-o\f €rrl*t *:';r\Li;L &: &\r

y\t*dt';rts,i;St#-r5
;*Ut ,&r6,Uu"J*, Ct,

.a +) G &t ti') ,i:r.ll*

4254. Kemudian kami mendengar suara siwak Aisyah, Urwah
berkata, "Wahai Ummul Mukminin, apakatr engkau tidak mendengar

apa yang dikatakan Abu Abdunatrman? Sesungguhnya Nabi SAW
umrah empat kali salah satunya di bulan Rajab." Aisyatr berkata,

"Tidaklah Nabi SAW melalnrkan umrah melainkan dia bersamanya,

dan beliau tidak pernah umrah di bulan Rajab."

J;,,:-tt:,irt jri,tiGt ry !.n oj i E*\*
tri'iltf ;i::, q/t)ry qi€.i *r y hr ,t ar

*; yh' J, i'l;'
4255. Dari Ismail bin Abi Khalid, dia mendengar Ibnu Abi Aufa

berkata, "Ketika Rasulullah SAW melaksanakan umratr kami

menutupi beliau dari anak-anak kaum musyrikin dan dari mereka yang

ingin menyakiti Rasulullah SAW."
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at Jt-,if alrt j'ri,t)';try lg ej i'E*1.*
\ii'# ?d"f\,t;;r"$ Jta';c*i't *t y\t .*
ur;\t,*";'oi {i y/1;l, J:"';)t g}?:;i" ,r'6i
r;||oi g)J)olt iJx-lt ,flt ;.6 6*)u?, unlt

o / c.. 4,j r* * qyt; * u.t ir.', ;* l,{:' o\qq atr:,\t
'-'nt

s.t)t:a.*ty\tJ:"Ut?f A,Js {& it* i
,*"p r;, 'rlif, '#i3;F a),t*'r' 'ju aVt

.t6r;3

4256.Dari Ismail bin Abi Khalid, dia mendengar Ibnu Abi Aufa

berkata, "Ketika Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya datang,

orang-orang musyrik berkata, 'sesungguhnya datang satu rombongan

yang telah dilemahkan oleh demam Yatsrib kepada kamu'. Maka Nabi

SAW memerintahkan mereka berlari-lari kecil pada tiga putaran dan

berjalan di antara dua rukun (sudut Ka'bah), dan tidaklah

mencegahnya untuk memerintahkan agar mereka berlari-lari kecil di

semua putaran kecuali karena rasa kasihan terhadap mereka."

Ibnu Salamatr menambahkan dari Ayl,ub, dari Zaid bin Jubair,

dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Ketika Nabi SAW datang pada tahun

yang dijamin keamanannya, beliau bersabda, 'Hendaklah kalian

berlari-lari kecil agar orang-orang musyrik melihat kelatatan kalian'.

Sementara orang-orang musyrik dari arah Qu'aiqi'an."

*'tyi,t.uUt,;"C\
ri ,X;51 ,:-:) ;)',J0 rat nj c-=Jr{

4257. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Sesungguhnya Nabi

SAW berlari kecil di Ka'bah dan di antara Shafa dan Marwah untuk
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memperlihatkan kekuatannya kepada kaum musyrikin."

*; *i *\t-*Utu'r;,J6 {& it,f ** *
.J;Uq,Sya ;;er;rir';t

4258. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Nabi SAW
menikahi Maimunah di saat dia dalam keadaan ihram, dan beliau
berkumpul dengannya saat dia telah halal (keluar dari ihram) dan dia
meninggal di Sarif."

:#'* #P ;: Lti t f ori ;.t ;:* rc:-t rt'>t ;j
€dr* er *\t ,*';r q':i,J6 /& it,f fJj

''tb';)t;fr
4259.Ibnu Ishaq menambahkan; Ibnu Abi Najih dan Aban bin

Shalih dari Atha' serta Mujahid menceritakan kepadaku, dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Nabi SAW menikahi Maimunah pada saat umrah

Qadha'."

Keterangan Hadits:

Ketiga, hadits Ibnu Umar tentang umrah, yang diceritakan kisah
beliau bersama Aisyah dan pengingkaran Aisyah atas pernyataan Ibnu
Umar bahwa Nabi SAW umrah di bulan Rajab. Penjelasannya telah
disebutkan pada pembahasan tentang umrah.

Keempat, hadits Ibnu Abi Aufa tentang perbuatan mereka
menutupi Nabi SAW saat thawaf dan sa'i.

Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ali bin Abdullah,
dari Suffan, dari Ismail bin Abi Khalid, dari Ibnu Abi Aufa'. Pada
sanad di atas di sebutkan, "Dai Ismail bin Abi Khalid", sementara

788 - FATHUL BAARI



dalam riwayat Al Humaidi disebutkan, "Dari Suffan, Ismail bin Abi

Iftalid menceritakan kepada kami."

t: ^;lo?tr & I' Jht)\lbtet us.;t5':ryii'rF,
(Kami menutupinya dari anak-anak kaum musyrikin dan dari mereka

yang ingin menyakiti Rasulullah SAW).Maksudnya, khawatir mereka

akan menyakiti beliau. Demikian juga dikatakan oleh Ali bin

Abdullah dari Suffan dengan redaksi ini. Sementara Ibnu Abi Umar

menukil dari Suffan dengan redaksi, 'S;'t l" ir' e lt i*; iy A
ti'il ot tia; or;Jal ,\i\t q t:P t9. ,zi.eisr r;3 e 4u. Ja k
(Ketikn Rasulullah datang ke Mal*ah, beliau thawaf di Ka'bah pada

umrah qadhiyah, maka kami menutupinya dari orang-orang dungu

dan anak-anak, karena khawatir mereka akan menyakitinya). Riwayat

ini dikutip Al Ismaili.

Ishaq bin Abi Israil meriwayatkan dari Suffan, )V ei"P &i
iit\[-lfj,Yi (Dan kami menutupi beliau dari anak-anak penduduk

Makkah agar merekn tidak menyakitinya). Al Humaidi
meriwayatkannya juga seperti itu. Pada pembahasan umrah disebutkan

melalui jalur lain dari Abdullah bin Abi Aufa' dengan redaksi yang

lebih lengkap dibandingkan di tempat ini. Dia berkata, ittti;t ;;lt
ij?,, 6bsr ;r, ,i; ,ii^i otb k ,yt ili ,ii,i tfy&t1 pt ,Jb il, ,ru,
'Aii Lfl ft (Rasulullah SAW umrah dan kami umrah bersamanya,

ketil@ masuk Makkah beliau thawaf dan lcami thawaf bersamanya,

beliau mendatangi Shafa serta Marwah dan kami pun mendatangi

keduanya bersamanya), yakni mereka sa'i. Dia berkata, 'f f:F gi
"JJi Q;'oi k Jpt lOan knmi menutupinya dari penduduk Makkah

agar tidak dilempar oleh seseorang).

Kelima, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan dengan sanad

dan matan di tempat ini pada pembahasan tentang haji, tepatnya pada

bab "memulai sa'i", dan saya telah menjelaskan sebagian redaksinya

serta hukum sa'i di tempat tersebut.
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iSl ltltusan). Maksudnya, kaum. Kedua kata ini memiliki makna

dan pola yang sama. Dalam riwayat Ibnu As-Sakan disebutkan,
"waqdun", rulmun ini adalah kekeliruan.

'14-b:t (Mereka dilemahkan). Yakni mereka dibuat lemah.

Yatsrib adalah rurma Madinah An-Nabawiyah pada masa Jahiliyah.
Nabi SAW melarang menamainya demikian. Hanya saja Ibnu Abbas
menyebutkannya karena mengutip perkataan orang-orang musyrik.
Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, t'jrl J s*?$t'^-;l!r:ti (Allah

menampakkan kepadanya apa yang mereka ucapkan).

'# luj:' '11 lxecuali karena kasihan terhadap mereka).

Maknanya, beliau tidak melarang mereka untuk berlari pada semua
putaran, kecuali karena merasa kasihan terhadap mereka. Al eurthubi
berkata, "Kami meriwayatkan kalimat 'kecuali merasa kasihan
terhadap mereka' atas dasar bahwa ia adalah fa'il (pelaku) dari kata
'mencegah'.

*tSt u.t t.#;- ot2 pan hendaklah merekn berjalan di antara

dua rulam [sudutJ). Yakni rukun [sudut] Yamani. Dalam riwayat Abu
Daud melalui jalur lain, rtiL r:$ lW ,gjt 'fr ,F-i ,f t\U ri1r3!,&i

t'lJ[{ # (Apabila merekn tdoh *"*belakang)ari kaum euraisy di

antara dua rukun, mereka pun berjalan, dan apabila muncul kepada
kaum Quraisy maka mereka berlari). Pada riwayat sesudahnya akan
disebutkan bahwa kaum musyrikin berada di arah Qu'aiqi,an, dan ini
berhadapan dengan dua rukun arah Syarn. Barangsiapa berada
padanya niscaya tidak melihat siapa yang berada di antara dua rukun
Yamani'. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur ini disebutkan
pada bagian akhirnya, in1;:;1 ;"-:t',ti &:G-iS, ryi,,o'jS r::.lit'SG
,G 1'*t ,l:,4.(Orang-orang musyrik berkata, 'Mereka itu yang

kamu klaim bahwa demam telah melemahkan mereka? sungguh
merekn lebih tangguh dan kuat daripada ini?').

Keenam, hadits Ibnu Abbas RA tentang tujuan Nabi SAW

79O - FATHUL BAARI



berlari-lari kecil saat thawaf drn sa'i. Imem Bukhari meriwayatkan

hadits ini dari Muhamma{ dari Sufrzn bin Uyainah, dari Amr, dari

Atha', dari Ibnu Abbas. Muhammad yang dimaksud adalah lbnu

Salma. Sedangkan Amr adalah Ibnu Dinar.

#urr;;'r;l|{sesungguhnya beliau sa'i di Ka'bah). Yakni

berlarilari kecil.

S,i';;*it *f. {Untuk memperlihatlcan kelantannya kepada

orang-orang musyrik). Latar belakang perbuatan ini sudah disebutkan

pada riwayat sebelumnya.

'ziJ'g;.rStii 
Qbnu Salamah menambahkan). Demikian yang

tercantum ditempat ini. Sementara dalam riwayat An-Nasafi kalimat

ini dicantumkan sesudah hadits sebelumnya dan inilah yang lebih

tepat. Ibnu Salamah adalah Hammad. Hammad telah mengutip hadits

ini dari Ayyub dan memberi penjelasan tentang tempat kaum

musyrikin, yaitu di Qu'aiqi'an. Jalur Hammad bin Salamah ini dinukil
dengan sanad maushul oleh Al Ismaili dengan redaksi yang sama

namun diberi tambahan pada bagian akhirnya, 6 ,if -#t S'6 rsst t"li

'nl;-Ai (Ketika mereka berlari-lari kecil maka orang musyrikin

berkata, 'Mereka tidak dilemahknn). Pada sebagian naskah

disebutkan, "Ibnu Maslamah", tapi ini adalatr suatu kesalahan.

Ketujuh, hadits Ibnu Abbas tentang pernikahan Nabi SAW
dengan Maimunah.

t . r. l. i,,

?#'#iU# g_1'i lnanu menikahi Maimunah sementara

beliau sedang ihram). Hal ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang nikah.

...O6.J1'n:.r'>r;i (bnu Ishaq menambahkan...). Bagian ini

dinukil dengan sanad yan1 maushul pada pembahasan tentang sirah

nabi. Lalu pada bagian akhimya ditambalrkarr, 'r.,"# L, W't3 ,5iit tfti
.-firXir r+ i.(Adapun yang meniknhkan beliau dengan Maimunah
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adalah Abbas bin Abdul Muththalib). Dalam riwayat Ibnu Hibban dan

Ath-Thabarani dari jalur Ibrahim bin Sa'ad, dari Ibnu Ishaq

disebutkan, '#3-ia,,irir3 *- 4,t:f €l:at'*t* C3T

.ru*jr ;$ q\: Ail o€il7 (Beliau menikahi Maimunah binti Al

Harits pada perjalanan itu 
-yalcni 

umrah qadha'- dan beliau dalam

keadaan ihram. Adapun yang menikahkan beliau dengannya adalah

Al Abbas). Senada dengannya dikutip dalam riwayat An-Nasa'i

melalui jalur lain dari Ibnu Abbas.

Dalam kitab Al Maghazi Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan,

"Nabi SAW mengutus Ja'far bin Abu Thalib kepada Maimunah untuk

meminang untuknya, maka dia menyerahkan urusannya kepada Al
Abbas, dan dia adalah saudara perempuan Ummu Fadhl (istri Al
Abbas). Maka dia menikahkan Maimunah kepada beliau SAW. Lalu
Nabi berkumpul dengannya di Sarif. Allah menetapkan bahwasanya

dia meninggal sesudah itu di Sarif."

Sebelumnya, Maimunah adalah istri Abu Ruhm bin Abdul Uzza.

Sebagian mengatakan dia adalah istri saudara Abu Ruhm, yaitu

Huwaithib. Sebagian lagi mengatakan mantan suaminya adalah

Sakhbarah bin Abi Ruhm. Adapun ibu Maimunah adalah Hindun binti
Auf Al Hilaliyah.

45. Perang Mu'tah di Negeri Syam

jG;fii?i'* irLf g,e d';\,i6 rry s,i t'f
,.c . o1 -4/ , -ni ,c,, c/ t o...i i1 '-.t. .,ou ',o,t{r. -*,J ,\.-f ) i+;;b :* vtr# q r.r:&r ,,,F f : Jby- }r*,/ ,

c t. . c/ tt . 
oo ..':f €q-:l'q.o€

4260. Dari Ibnu Abi Hilal, dia berkata: Nafi' mengabarkan

kepadaku, sesungguhnya Ibnu Umar mengabarkan kepadanya, bahwa

pada hari itu dia berdiri di tempat Ja'far yang telah terbunuh. Maka
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aku menghitung 50 tusukan dan tebasan, serta tidak ada sesuatu

dibelakangnya, yakni dipunggungnya.

. 
^ 

, \ , - -1

'1; 

}u' & lt J;,;i ,jG ci:Lht qr'# i lt * ,r',*) 
*h; ,k :t J;, stx ire i'i:)*li;; e*i

:ar Li Jti "a;tr; l' '&* e ot)|H n_; E oI.

4 ;e* ;,ly eri i.'# t*v,;j'jst u. e'#+ *a.
-n.. --i o . c _, .rc- . .. .4. "o.?" y,4'4) b, :y eG €t ti,.,r}lt

4261. Dari Abdullatr bin Umar R\ dia berkat4 Rasulullah
SAW mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai pe,mimpin pada perang
Mu'tah. Rasulullah SAW bersabd4 'Jika Zaid dibunuh malra Jafar,
dan jilra Ja far terbunuh maka Abdullah bin Rawahai'. Abdullah
berkat4 'Aku berada di antara mereka pada pe,rang itq kami pun
mencari Ja'far bin Abu Thalib dan kami mendapatinya diantara omng-
orang yang terbunuh, dan kami mendapatkan 90 lebih tikarnan dan
tusukan panah pada tubuhnya.

Keteransan Hadits:

(Bab perang Mu'tah). Kebanyakan periwayat menukil dengan
kata 'Muutah', dan initah png ditegaskan Al Mubalrid. Ke,mudian
sebagian lag menukil dengan kata 'Mu'tah', dm inilah yang
ditandaskan oleh Tsa'lab, Al Jauhari, serta Ibnu Faris. Penulis btab Al
Wa'iy, menukil kedua versi ini sekaligus. Adapun kata'muutah' yang
diperintatrkan berlindung darinya dan ditafsirkan dengan ,ni gtu,
maka tidak pernatr dilafazhkan menjadi 'mu'tah'.

(Di negeri Syam). Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa ia dekat
dengan Al Balqa'. Selainnya berkata, "Tempat itu berada 2 marhalah
dari Baitul Maqdis." Dikatakan batrwa latar belakang peristiwa ini
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adalah syurahbil bin Amr A1 Ghassan 
-salah 

seorang gubemur

Kaisar di Syam- membunuh utusan yang dikirim Nabi sAVr kepada

penguasa Bashrah. Nama utusan itu adalah Al Harits bin umair. Maka

Nabi SAW menyiapkan pasukan yang terdiri dari 3000 personil.

Dalam krtab Al Maghazi Abu Al Aswad dari Urwah disebutkan,

'.Rasulullah SAW mengirim pasukan ke Mu'tah pada bulan Jumadil

tahun ke-8 H." Demikian juga dikatakan Ibnu Ishaq dan Musa bin

Uqbatr serta selain keduanya dari para pengamat peperangan Nabi

SAW. Mereka tidak berselisih dalam hal itu, kecuali apa yang

disebutkan Khalifah dalam kitabnya At-Tarikh, bahwa perang Mu'tah

terjadi pada tahun ke-7 H.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang jumlah bekas luka di badan

Ja'far bin Abi Thalib pada perang Mu'tatr. Imam Bukfiari

meriwayatkan hadits ini dari Ahmad, dari Ibnu wahab, dari Amr, dari

Ibnu Abi Hilal, dari Nafi', dari Ibnu Umar. Ahmad yang dimaksud

adalah Ibnu Shalih. Hal ini dijelaskan Abu Ali bin Syibawaih dari Al
Farabri. kri juga yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim. Adapun Amr

adalah lbnu Al Harits. Sedangkan Ibnu Abi Hilal adalatr Sa'id.

ljirJ d'fr|: 'ii (Dia berknta, "Dan Nafi' mengabarkan

lrepadahr..."). Bagian ini dianeksasikan kepada sesuatu )rang tidak

disebutkan dalam teks kalimat. Hal ini diperperkuat oleh kalimat
,,sesungguhnya pada hari itu dia berdiri di tempat Jafai'- Padaltal

perang Mu'tatr belum diisyaratkan dan saya belum menemukan

seorang pun diantara pensyaratr Shahih Bukhari yang menyitirnya.

saya pun meneliti hal itu hingga Atlah membukakan maksudnya, lalu

saya temukan di awal "Bab Mengumpulkan Dua Orang Mati Syahid"

dalam kitab ls-,Sznankarya sa'id bin Manshur, dia berkata; Abdullah

bin Watrab menceritakan kepada kami, Umar bin Al Harits

mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Abi Hilal, sesungguhnya

sampai kepadanya bafiwa Ibnu Rawa]ra]r -Dia menyebutkan

sya'irnya- berkata, "Ketika pasukan bertemu maka bendera dipegang

Zaid bin Haritsah, lalu dia berperang hingga terbunuh, kemudian
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bendera diambil Ja'far dan dia berperang hingga terbunuh, lalu
bendera diarnbil Ibnu Rawahah dan diaberkata:

AIat bersumpah padamu wahai jiwa,

hendaHah engkau turtm ke medan laga.

Entah engkau terpaksa atau suka rela,

mengapa fulihat engkau tidakmenyukai surga?

Kemudian dia tunrn dan berperang hingga terbunuh. Lalu
bendera diambil Khalid bin Al Walid dan dia membawa pulang kaum
muslimin dengan selamat. Waqid bin Abdullatr At-Taimi memanah
kaum musyrikin hinggaAllah membuat mereka terdesak mundur.

Ibnu Abi Hilal berkat4 'T.{afi' me,ngabarkan kepadaku 
-beliaumenyebutkan keterangan yang dikutip Imam Bukfiari dan pada bagran

akhirnya ditamb^trtan- Sa'id bin Abu Hilal berkata 'sampai berita
kepadaku bahwa pada hari itu mereka me,ngubur Zud, Ja'far, dan Ibnu
Rawatrah, dalam satu liang kubur'."

q'rp Qidak ada darinya). Demikian dikutip mayoritas

periwayat. Se,mentara dalam riwayat Al Kas)rmihani disebutkan, -,P

# (tidakadapadanya).

Pada jalur kdua (tladits no. 4261), Imam Bukhari
meriwayatkan dari Ahmad bin Abi Bakar, dari Mughirah bin
Abdurratrman, dari AMullah bin Sa'i{ dari Nafi', dari Abdulla}r bin
Umar RA. Ahmad bin Abu Bakar adalah Abu Mush'ab Az-Ztthf-..
Mughirah bin Abdurrahman "dalah Al Makhzumi. Hal ini dijelaskan
Abu Ali dari Mush'ab bin Az-Zubain Pada terdapat
periwayat lain yang hmama Mugfoirah bin Abdurrahman Al
Khuzami. Periwayat ini lebih tsiqah daripada Al Makhzumi.
Sementara Al Makzhumi tidak me,miliki riwayat dalam Shahih
Bukhari selain hadits ini. Disanrping itu riwayatnya hanya digunakan

sebagai pendukung. Adapun Al Makzhumi adalah seorang ahli fikih
penduduk Madinatl sesudah Imam Malik. Dan dia adalatr seorang

shaduq (dapat dipercaya).
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Adapun Abdullah bin Sa'id pada sanad hadits ini dalam riwayat

Mush'ab disebutkan, "Abdullah bin Sa'id bin Abi Hind". Dia berasal

dari Madinah dan tergolong tsiqah (terpercaya).

t '.",ioo.',2o
?t;F! Uj J., it! (Apabila Zaid terbunuh maka Jafar). Musa bin

Ishaq menambahkan aari ru.,u Syihab, 'i$l 
1,6 gri U "#i (Maka

Ja far bin Abi Thalib sebagai pemimpin mereka). Dalam hadits

Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ahmad dan An-Nasa'i melalui sanad

yang s hah ift di sebutkarl ";t;t" i ?lU 
"Ji]J'i:1 1lp abt I a Za i d t e r bunuh,

maka pemimpin kalian adalah Jafar). Diriwayatkan oleh Ahmad dan

An-Nasa'i -{an dinilai shahih oleh Ibnu Hibban- dari hadits

Qatadah, dia berkata, ilwi: ,tV\ij* Pt y a' .rp yt l?,t*
";1#".i;'1.i-of i.r1.j ,zisg uU:)'# (Rasulutlah SAI4 mengirim

pasulran para pemimpin. Beliau bersabda, 'Pemimpin kamu Zaid bin

Haritsah, jika Zaid terbunuh maka Ja far). Dia menyebutkan hadits

yang di dalamnya disebutkan, 6 ,itt 'JyiU 
rj'ltUt gr\;|rul ;d6-',iti

*a-j:',ti eY t;!:ti fi J'6 ,r-t;"&|ry'01'-e'ti ii? go 7o,

melompat dan berkata, 'Bapak dan ibulru sebagai tebusanmu wahai

Rasulullah, aku tidak pernah gentar engkau mengangkat Zaid sebagai

pemimpinlu'. Beliau bersabda,'Berangkatlah, sesungguhnya engknu

tidak tahu mana diantara hal itu yang lebih baik' .).

i' i+ Swii fuOauilah berkata). Dia adalah Abdullatr bin Umar.

Bagian ini dinukil dengan sanad yang maushul melabai jalur pada

awal hadits.

,i.v ej n'fr r;;litt ,:l$t.rt d l4"t* (Atu berada di

antara mereka pada perang itu, maka kami mencari Ja far bin Abi

Thatib). Maksudnya, setelah dia terbunuh. Demikian dinukil oleh

Imam Bukhari secara ringkas. Dalam,hadits Abdullah bin Ja'far yang

disinggung terdahulu disebutkan, |i & #uitIi;\rlr i;'6 ,\nr rt;16

W 6,irl { (Mereka bertemu musuh, maka bendera diambil Zaid lalu
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dia berperang hingga terbunuh, kemudian bendera diambil Jafar).
Senada dengannya disebutkan juga dalam riwayat mursal Urwatr yang
dikutip Ibnu Ishaq.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dengan sanad yang hasan dan ia
dinukil Abu Daud dari jalurnya , jt *St jg :ti ,i'6i1J. ,f. ,t f t C
,E ,P t ;il, ,y,6 j "*oir;s'i lj f #t q yq (Dari seorans

laki-laki dari bani Murrah, dia'berkata, 'Demi Allah, sealan-aknn
aku melihat Ja far bin Abi Thalib ketika dia melompat dari kuda
milibtya yang berwarna abu-abu lalu dia membelah perutnya
kemudian maju berperang hingga terbunuh). Ibnu Ishaq berkata;
Diceritakan kepadaku oleh Muhammad bin Ja'far, dari Urwah, dia
berkata" "Kemudian bendera diambil oleh Abdullah bin Rawahah. Dia
pun mengibarkannya kemudian maju di atas kudanya lalu turun dan

berperang hingga terbunuh. Selanjutnya bendera diambil alih oleh
Tsabit bin Aqram Al Anshari. Dia berkata, 'sepakatlah atas seorang

laki-laki'. Mereka berkat4 'Engkau yang memegangrya'. Dia berkata,
'Sepakatlah atas Khalid bin Walid'."

Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits Abi Al Yusr Al
Anshari, dia berakta, i.l' i+ +l il {}i i.-tt Jlu-t}r tiis st

,- )y)'ebi'eri:'J J;i qlt i.l_e {Ws ,iLtzj (Aku

menyerahlran bendera kepada Tsabit bin Aqram kettka Abdullah bin
Rawahah terbunuh, lalu dia menyerahknnnya kepada Khalid bin
Walid dan berkata kepadanya, 'Engkau lebih tahu tentang
peperangan daripada alat ).

t*iz:;,:r;.';*et atb\:r'o (Aku menghitung 50 tiknman dan

tebasan poao tubuhnia). S"'ia Uin Manshur meriwayatkan dari Abu
Mi'syar, dari Nafi' seperti itu. Ibnu Sa'ad berkata; Diriwayatkan dari

Abu Nu'aim, dari Abu Mi'syar,',*.(sembilan puluh).

Dalam riwayat kedua disebutkan, U'A*:r:t q.:y eg+t
'$;tz'jrb (Kami dapatkan pada tubuhnya 90 tebih tikaman dan
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tusukan panah). Demikian juga diriwayatkan Ibnu Sa'ad dari jalur Al
Umari dari Nafi', o:;,-Xr"*, (90 lebih). Secara zhahk terdapat

perbedaan, tetapi mungkin untuk digabungkan bahwa jumlah tidak
memiliki makna implisit, atau tambatran tersebut terkait dengan

tusukan anak panah. Karena luka ini tidak disebutkan pada riwayat
pertama. Atau jumlah '50' terkait dengan yang tidak terdapat di
bagian punggungnya. Mungkin saja sisanya adalah luka-laku badan

dan hal itu tidak berkonsekuensi bahwa ia mundur bahkan dipahami

bahwa yang memanah datang dari belakangnya atau kedua sisinya.

Akan tetapi kemungkinan pertama diperkuat riwayat Al Umari, dari

Nafi, o.t-l-i 'q|Pi qU.t €*? (Kami mendapati yang demikian itu

pada bagian depan tubuhnya). Hal ini dia katakan setelah menyebut
jumlah 90lebih.

Dalam riwayat Al Baihaqi di kitab Ad-Dala'rl dari Al Bukhari

disebutkan, '#i br'tt'r;*., tliat. (Sembilan puluh lebih atau tujuh

puluh lebih), yakni disertai unsur keraguan. Tetapi saya tidak melihat

yang demikian pada naskah Imam Bukhari. Kalimat, ,t',q;A A
,.f!t Qiaok ada sesuatu dari luka itu dibelakangnya), menunjukkan

keberanian Ja'far.

*i y\t .u o;t'oi ^*hr',ft it* )y i *,r'Gil)d 
i?'&rULi',j:t utls ^-rj' u.t)(&)$) i

-,, t t Lt ), at .x;1r'i,46';L',t i i +"'i:) d-tll

?nt .- i lt :i y W L.ti)t r,( ,F :u|x it:+)

4262. Dari Humaid bin Hilal, dari Anas RA, "Sesungguhnya

Nabi SAW mengabarkan kematian Zaid, Ia'far, dan Ibnu Rawahah

kepada orang-orang sebelum datang beritanya kepada mereka. Beliau
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bersaMa" 'Bendera dipegang Zaid lalu dia terbunuh, kemudian

diambil Jafar dan dia terbunuh, kemudian diambil oleh Ibnu
Rawahah dan dia terbunuh 

-Mata 
beliau mencucurkan air mata-

hingga benderu diambil oleh salah satu pedang Allah, sampai Allah

memberi kemenangan atas merel(a'."

ft,pi*A,irfi6;il' q,^^".e '+,Uu r**
|-J* f+rhl ,*, *r:-, c., il *),)v ,.ri ; ;*rirG
tiry:'a :xG'.i6 }ilty.l; *i *i; J, *t Ji,
J;r'qi :J- JL:r;tiv -:at"'61 ',u ,f qQt i,w i'*i
;;i--:, iu . er*'oi';;i; -'J;k ?t r- / it-,' Lt' ̂

;,r

: 'a3-1 j6 :Ju $n'fi ft, ,:ii# 
'a 

:Jui Jp b'5,
hr j* lor Jy_,'oi'u,;j .qb * ,tt ,i* ;t ; *i
:L i';i, ,*t;; iu .1)t q'rytli e'tv ,j$'rL:, ib
.5 hr -* nt J;r*; t i ,'#k ui t Are ,itif ?rr Vri

':at q*,
4263. Dari Amrah, dia berkata: Aku mendengar Aisyah RA, dia

berkata: Ketika datang berita terbunulinya Zud bin Haritsah, Ja'far
bin Abi thalib, dan Abdullah bin Rawahah RA, Rasulullah SAW
duduk dan nampak kesedihan beliau. Aisyah berkata, "Aku pun

mengintip dari lubang pintu 
-yakni dari celah pintu- lalu dia

didatangi seorang laki-laki dan berkata, 'Wahai Rasulullah

sesungguhnya wanita-wanita Ja'far'. Dia menyebutkan tangisan

mereka. Maka beliau memerintahkannya untuk melarang mereka."

Dia berkata" "Laki-laki itu pergt kemudian kembali dan berkatq 'Aku
telah rnelarang mereka'. Lalu dia menyebutkan bahwa mereka tidak
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menaatinya." Dia berkata, "Maka beliau pun memerintahkannya

kembali. Orang itu pergi kemudian datang dan berkata, 'Demi Allah,
sungguh mereka telah mengalahkan kami'. Maka beliau mengatakan

balrwa Rasulullah bersabda, 'Sumbatlah mulut-mulut mereka dengan

tandh'." Aisyah berkata, "Aku berkata, 'Semoga Allah
menghinakanfiiu, demi Allah, engkau tidak melakukan, dan engkau

tidak membiarkan Rasulullah SAW beristirahat dari kelelahan."

Keterangan Hadits:

Kedua, hadits Anas tentang gugurnya komandan pasukan di
perang Mu'tah. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Ahmad

bin Waqid, dari Hamad bin Zatd dart Ayyub, dari Humaid bin Hilal.
Ahmad bin Waqid adalah Ahmad bin Abdul Malik bin Waqid Al
Harani.

tl,t-J-1 ,-1 (Menyampaikan berita kematian Zaid). Yakni

mengabarkan kepada mereka tentang gugurnya Zaid. Musa bin Uqbah

menyebutkan bahwa Ya'la bin Umayyah datang membawa kabar

tentang perang Mu'tah, maka Rasulullah SAW bersabda kepadanya,

"Jika engkau mau kabarkan kepadaku dan jikn mau alru mengabarknn

kepadamu." Dia berkata, "Kabarkan kepadaku." Beliau pun

mengabarkan kepadanya tentang berita mereka. Maka dia berkata,

"Demi yang mengutusmu dengan kebenaran, tidak ada satu huruf pun

dari cerita mereka yang tidak engkau sebutkan."

Ath-Thabrani meriwayatkan dari Abu Al Yasr Al fuNhari, qf l(
'r,r6r*j y in' .,& 4'?t ,t!' i',t.&\i vrb (Sesungguhnva

Abu Amir Al Asy'ari, dialah yang mengabarkan kepada Nabi SAW

tentang opa yang menimpa merel<n).

',#$ "&',Ut "C (Kemudian Ja far mengambil lalu dia

terbunuh). Demikian yang disebutlkan di tempat ini, tanpa

menyebutkan objeknya. Yang dimaksud adalah "bendera". Pada

pembahasan tentang tanda-tanda kenabian menurut kutipan Abu Dzar
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melalui sanad ini disebutkan, U,L-rt f (Kemuaun dia mengambilnya

[benderafi.

yolJj iu-*i (Dan kedua mata beliau menancurkan air mata).

Maksudny4 air mata beliau keluar dengan deras.

'# h, g .,L l' :* ,1',i,,, ra.tai u!; Gtngga satah saatu

pedang Allah mengembilnya, sampai Allah memberi kemenangan atas
merelra). Dalam hadits Abu Qatadatr disebutkan , ';. Jle irTt 'nl 'j
* ?t $i ,"rV\i 4t di ,y1r (Latu bendera aia*tit oteh Khatid

bin walid dan dia bukan termasuk di antara pemimpin yang ditunjuk,
dia adolah pemimpin atas kemauannya sendiri). Kemudian Rasulullah
sAw berkata, 'i*ie t6 oit3,'o,,.i!.,,_,i,n_{li (ya Allah,

sesungguhnya dia adalah pedang diantara pedang-pedang-Mu, maka
berilah pertolongan kepadanya). sejak saat itu Khalid bin walid
disebut' Saifullah' (pedang Allah).

Dalam hadits Abdullah bin Ja'far disebutkan , 'rry'.fo ',,'ni'f
"#h,'& !!, u.rl.e 1' !,i 6"*udian ia diambit oteh pedang

di antara pedang-pedang Allah, Khalid bin Walid, makn Altah
membei kemenangan atas mereka). Pada pembahasan tentang jihad
melalui jalur lain dari Ayyub disebutkan , :4 f 'q yi, i. nU f"irii
(Maka ia diambil aleh Khalid bin Al walid tanpa penunjurran).
Maksudnyq dia tidak dinyatakan s@ara definitif oleh Nabi sAw
untuk menj adi pimpinan.

Hadits tersebut harus dipatrami seperti itu, karena dinukil secara
akurat bahwa mereka sepakat mengangkafirya sebagai komandan.
Lalu dalam riwayat ini ditambahkan" vy'#'i:;- 6j (Dan tidaklah

menggembirakan mereka jika merekn ada disisi kami). yakni ketika
mereka melihat keutamaan mati syahid (mereka tidak merasa gembira
untuk bersama Nabi SAW dan para sahabatnya di dunia-penerj).

Dalarn hadits Abdullah bin Ja'far diberi tambahan, ,Sl'Jijrt e
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,e qi *g.*t,it, p ,{pt:-.,i1 e '-6i r i,:ut irsi'j Cto f,;.v dC"o",5ile; rl( ,j6 joii:r',#ov-,ttai,7t7i6k a.

';ir;'t'C tt *;i*J;-j"i' ip tlii 1r"*udian betiau memberi

tangguh kepada keluarga Ja far tiga hari, setelah itu beliau
mendatangi mereka dan bersabda, 'Jangan kalian menangis kepada

saudaraku setelah hari ini'. Lalu beliau bersabda, 'Datangkan

kepadaku anak-anak saudaralu'. Maka kami dibawa kepadanya, dan

seakan-akan kami adalah anak burung. Beliau memanggil tukang

culatr dan mencukur kepala-kepala kami kemudian bersabda,
'Adapun Muhammad serupa dengan paman kami Abu Thalib,
sedangkan Abdullah serupa dengan poster tubuhku dan akhlaklat'.
Setelah itu beliau berdoa untuk mereka).

Pelaiaran vans dapat diambil:

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, diantaranya:

1. Bolehnya memberitahu tentang kematian seseorang, dan ini
tidak termasuk mengabarkan kematian yang terlarang. Masalah
telah diterangkan pada pembahasan tentang jenazah.

2. Boleh mengaitkan pengangkatan seorang pempimpin dengan

syarat tertentu, dan menunjuk sejumlah pemimpin unfuk
memegang tampuk kepemimpinan secara berurutan. Akan tetapi
ada perbedaan pendapat tentang kepemimpinan orang yang

kedua pada saat itu; Apakah kepempinannya sah atau tidak?
Namun tampaknya, kepemimpinannya telah sah saat itu jug4
tetapi dengan syarat sesuatu urutan yang telah ditentukan.
Pendapat lain mengatakan, "Kepemimpinan itu menjadi sah bagi
satu orang diantara mereka, namun tidak dapat ditenfukan secara

khusus, dan penenfuannya sesuai urutan yang ditetapkan
pemimpin." Sebagian lagi berpendapat, '?emerintatran itu
menjadi sah bagi yang pertama saj4 sedangkan yang kedua
ditetapkan berdasarkan pilihan, sementara pilihan pemimpin
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lebih didatrulukan daripada selainnya, karena dia lebih
mengetatrui kemaslatratan umum.

3. Boleh mengambilalih komando dalam pe,perangan tanpa
penur$ukkan lebih datrulu. Ath-Thatrawi berkata, "Berdasarkan
atsar ini dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin boleh
mengajukan seseorang untuk memimpin jika iman (pemimpin)
tidak ada Dia dapat menggantikan posisi pemimpin hingga
pemimpin sebenarnya ada.

4. Bolehnya melakukan ijtihad pada masa Nabi SAW.

5. Tanda-tarda kenabian yang nayata

6. Keutamaan Khalid bin Wahid serta sahabat yang disebutkan
namanya dalam kisah ini.

Para penukil riwayat berbeda pendapat tentang maksud, ,,Sampai

Allah memberi kemenangan atasnya", apakatr disana terjadi
peperangan yang mengakibatkan kekalatran bagi kaum musyrikin,
ataukatr yang dimaksud 'kemenangan' di sini adalah keberhasilan
kaum muslimin menarik diri dari medan pertempuran sehingga
mereka kembali dalam keadaan selarnat?

Dalam riwayat Ibnu Ishaq dari Muhammad bin Ja'far dari
Urwah disebutkan, u,tiu" Jr.air'i ,:ib 4ri )U$ {t|j utir ne';*
(Khalid mengobarkan semangat orang-orang dan menyerang,
l<emudian menarik mundur pasukannya hingga berhasil keluar dari
peperangan, setelah itu dia kembali dengan orang-orang

fpasuknnnyaJ). Hal ini menunjukkan kepada penafsiran yang pertama.
Lalu ia diperkuat oleh keterangan Sa'id bin Abi Hilal pada hadits
pertama.

Ibnu Sa'ad menyebutkan dari Abu Amir, ..g il t_i$t'Cill,Jir oi

JJe uv tfrt j ,V ,f,'ri f &zrt, .u.l'ff (Kaum mustimin

bercerai berai ketika Abdullah bin Rawahah terbunuh hingga alat
tidak melihat ada dua orang yang masih berkumpul, hingga akhirnya
merelrn menyatu di bawah pimpinan Khald). Al Waqidi
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meriwayatkan dari jalur Abdullah bin Al Harits bin Fudhail, dari

bapaknya, \a g.'ii kgWt ,iir; ra:"h h ylt ,ib.e'&i il
,44 rj;:kq fftj ,\,s, $"e tttai'na[c 6etika pagi hari, Kharid

bin Al Walid menempatkan prajurit yang berada di bagian depan ke
bagian belakang, dan prajurit di bagian kanan ke bagian kiri, maka
musuh mengingkari keberadaan mereka dan berkata, 'Bala bantuan
kaum muslimin telah tiba'. Akhirnya mereka merasa gentar hingga
terdesak mundur). Masih dalam riwayatnya dari Jabir disebutkan,

;$ r:lJ:t zJit'Lr$. t4Lt:*it e3'# #t u Us **r+t (pada

perang Mu'tah, beberapa orang dari kaum musyrikin terbunuh, dan
kaum muslimin berhasil merampas sebagian perbekalan kaum
musyrikin).

Dalam Y,rtab Al Maghazi karya Abu Al Aswad disebutkan dari

Urwah, i:*1,* fil-,Jlt s)b U.e pi lfnoUd membawa pasuknnnya

menyerang Romawi dan berhasil mengalahkan merelm). Keterangan
ini menunjukkan penafsiran kedua.

Mungkin juga dipadukan bahwa mereka berhasil mengalahkan
satu sisi pasukan kaum musyrikin, lalu Khalid khawatir jika kaum
kafir itu melakukan serangan besar-besaran terhadap mereka

-mengingat 
jumlatr mereka lebih dari seratus ribu personil- maka

Khalid bin Al Walid berusaha menarik diri dari mereka hingga
berhasil kembali ke Madinah. Sanad ini meskipun lemah karena
munqathi' (terputus) dan juga keberadaan Ibnu Lahi'ah (periwayat
dari Abu Al Aswad), serta laedibilitas Al Waqidi, nzrmun dalam kitab
Al Maghazi karya Musa bin Uqbah (sebagai krtab Al Maghazi terbaik
seperti yang telah disebutkan) disebutkan keterangan yang secara

tekstualnya , o:t:JJ.,.Jjlr'C}&t'j ,ry zrtil /. i' ip -irstsr 41- l:Jl "j
';;,t ".,it'$:rtfi;lr?tt {* glt i. f.e ,b (Kemudian ia 

-yatcni
bendera- diambil oleh Abdullah bin Rawahah, lalu dia terbunuh.
Maka kaum muslimin sepakat mengangkat Khalid bin Walid. Lalu
Allah mengalahkan musuh dan memenangkan kaum muslimin).
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Al Imad bin Katsir berkata, "Berita-berita yatg sampai kepada

kita mungkin dapat digabungkan bahwa ketika Khalid menarik diri
bersama kaum muslimin dan melalui malam itu, maka pagi harinya
dia mengubah formasi pasukan 

-seperti 
disebutkan terdahulu-

sehingga musuh mengira mereka kedatangan bala bantuan. Pada saat

itulah Khalid memimpin serangan kepada mereka dan mereka pun
terdesak mundur. Namun, Khalid tidak mengejar mereka, dan melihat
lebih baik kembali bersama kaum muslimin, karena itulah rampasan
yang terbesar."

Kemudian saya temukan kitab Al Maghazi karya Ibnu A'idz
melalui Sanad yang munqathi' (terputus), bahwa ketika Khalid
mengambil bendera, dia memerangi mereka dengan dahsyat hingga
kedua kelompok itu terpisah tanpa terjadi kekalahan. Kaum muslimin
kembali, dan dalam perjalanan mereka melewati kampung yang ada

bentengny4 mereka pun mernbunuh seorang laki-laki dari kaum
muslimin, maka kaum muslimin mengepungnya hingga Allah
memenangkan mereka melalui kekerasan. Khalid bin Al Walid
membunuh orang yang berperang di antara mereka. Maka tempat itu
dikenal dengan sebutan naqi' ad-dan (sumur darah) hingga sekarang.

Ketiga, hadits Aisyatr tentang tangisan para wanita karena
kematian Ja'far. Imam Bukhari meriwayatkan hadits ini dari Qutaibah,
dari Abdul Wahhab, dari Yahya bin Sa'id, dari Amrah. Abdul
Watrhab yang dimaksud adalah lbnu Abdil Majid Ats-Tsaqafi,
sedangkan Yahya bin Sa'id adalah Al Anshari.

Zit, V) ).SiE A (Ketika datang berita pembunuhan lbnu

Rawahah). Kemungkinan yang dimaksud adalah kedatangan berita
melalui lisan orang yang datang dari pasukan itu, dan mungkin juga
yang dimaksud adalah kedatangan berita melalui lisan Jibril
sebagaimana diindikasikan oleh hadits Anas sebelunnya.

'1 ''' 'u j-3 il' ji, ',* 
@oruluuah SAW duduk). Atf*-,.1 , alF dll

Baihaqi meriwayatkan dari jalur Al Maqdami dari Abdul Wahhab, uf
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,.;ljr @i Masjid).

L#lt yJ'n lOitcetahui kesedihan dalam dirinya).Yakni ketika

Allah menjadikan sifat belas kasih dalam dirinya. Namun, hal ini tidak

menafikan keridhaan terhadap takdir. Dari kisah ini diambil pelajaran

bahwa kesedihan pada seorang yang tertimpa suatu musibah, tidak

mengeluarkannya sebagai seorang yang sabar dan ridha, selama

hatinya tenang. Bahkan dikatakan bahwa seseorang yang merasa

tertekan oleh suatu musibah kemudian berusaha melawan dirinya

untuk ridha dan sabar, maka tingkatannya lebih tinggi dari mereka

yang tidak peduli dengan kejadian suatu musibah. Pandangan ini
disinyalir oleh Ath-Thabari dan dia membeberkan dengan panjang

lebar dalil-dalil yang memantapkannya.

-yg' &if- yqJ' i.t" q 4,yiuit (Dan atu mengintip dari

lubang pintu, yahti dari celah-celah pintu). Dalam riwayat Al Qabisi
disebutkan, :t-j' 4iQt iQ q (Dari lubang pintu di celah-celah

pintu). An-Nasafi menukil kata, "syiqql" bukan "bisyiqqi". Akan
tetapi versi pertama lebih benar ditempat ini. Kata itu bisa dibaca
"syiqq" dan bisa j:uga "syaqq". Dikatakan, jika dibaca "syaqq" maka

maksudnya adalah tempat untuk melihat seperti "al latwwaft" (lubang

di dinding). Sedangkan dibaca "syiqq" maka yang dimaksud adalah

sisi.

Riwayat ini menunjukkan bahwl riwayat yang telatr disebutkan

pada pembahasan tentang jen azah, qQt q 
=qt 

iG |adalah mudraj

(perkataan periwayat yang disisipkan dalam hadits), dan ia adalah

penafsiran sebagian periwayat.

Menurut Ibnu At-Tin dan selainnya, kata sha'ir yang tercantum

dalam hadits adalah salah, yang benar adalah shiir. Al Jauhari berkata,

"Shiir artinya celah pintu. Dalam hadits disebutkan , q6. k'U y -y

3:ti d t+',;ri (Barang siapa melihat dart celah pintu ke'mudian

matanya dicungkil, maka tidak ada sanlcsi [diyatJ bagi yang
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menanngkilnya). Abu Ubaid berkata, "Aku tidak mendengir huruf
demikian kecuali pada hadits ini."

,ljiiuii lseorang laki-laki datang kepadanya). Saya belum

mene,mukan keterangan tentang namanya.

* ;Z o1 lsoungguhnya wanita-wanita Ja far). Kemungkinan

yang dimaksud adalah istri-istrinya dan kemungkinan juga adalah

mereka yang menisbatkan diri kepadanya dari kaum wanita secara

umum. Pengertian kedua inilah yang drjadikan pegangan, karena kita
tidak mengenal seorang istri Ja'far selain Asma'binti Umais.

';;tSJ.f :i lOia menyebutl<an tangisan mereka).'Dalam riwayat

Al Kas)rmihani disebutkan, 'FSi (dan dia menyebutkan).

;llq-'t:l1"76 @efiau memerintahkannya untuk datang kepada

mereka). Dernikian saya lihat dalam catatan sumber Abu Dzar. Jika
hal ini akurat, maka didalamnya terdapat kalimat yang tidak
disebutkan secara redaksional yang seharusnya adalah, "Beliau
melarang mereka", dan aku kira ia telah dirubah, karena yang terdapat

pada riwayat-riwayat lain adalah, ot t'V( i (Beliau

memerintahlannya untuk melarang mereka), dan inilah yang lebih
tepat. Demikian juga yang tercantum dalam pembahasan tentang

iellrazah.

'+}J'Ji. -f51 (Dan dia menyebutknn bahwa mereka tidak

menaatinya). Dalarn riwayat Al Kasymihani disebutk arr, |4 ;ii
(Dan dia menyebukan bahwa mereka), dan inilah yang lebih tepat.

t::*Ut $ungguh mereka telah mengalahkan kita).Yakidalam

hal menaati perkataannya. Demikian itu mungkin terjadi karena orang

yang diutus itu tidak menjelaskan bahwa itu adalah larangan syariat.

Maka mereka memahami perkataannya hanya usahanya secara pribadi

untuk memerintahkan mereka agar mengharap pahala dari musibah

yang terjadi. Mungkin juga mereka memahami perintah itu hanya
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bersifat tanzih (meninggalkan yang tidak disukai), maka mereka tetap
seperti keadaan sebelumnya. Atau mereka tidak dapat berhenti
menangis karena besarnya musibah. Adapun yang tampak bagiku,
bahwa larangan itu berkenaan dengan sesuatu yang lebih dari sekadar
menangis, seperti meratap dan sebagainya. Oleh karena itu, dia beliau
memerintahkan laki-laki itu untuk melarang mereka lagi.

Sebagian ulama menganggap hal ini mustahil. Sebab tidak
mungkin para sahabat wanita tersebut terus-menerus melakukan
perbuatan mereka yang haram setelah dilarang berulang kali.
Barangkali mereka berhenti meratap, tetapi tidak berhenti menangis.
Sedangkan laki-laki yang disuruh itu berkeinginan agar mereka
menghentikan semuanya, tetapi mereka tidak menaatinya. Namun,
sabda beliau, "Sumbatlah mulut-mulut merekn dengan tanah",
menunjukkan bahwa mereka melakukan hal yang terlarang.

:6t 4 (Dari kelelahan). Dalam riwayat Al Udzari yang dikutip

Imam Muslim disebutkan, rrri' ,l (Dari kekecewaan). Ath-Thabarani

menukil riwayat serupa dengannya, tetapi dengan kata, Fjt
(kebingungan). Maksud Aisyah adalah, laki-laki itu tidak mampu
melalnrkan apa yang diperintahkan, dan jika dia tidak mampu maka
sesungguhnya dia melelahkan dirinya sendiri dan orang yang
diajaknya berbicara tentang sesuatu yang tidak mampu untuk
dihilangkannya. Namun, barangkali laki-laki tersebut tidak mematrami
perintah itu sebagai keharusan.

Al Qurthubi berkata, "Perintah kepada laki-laki itu untuk
menaburkan tanah ke mulut para wanita tersebut, bukan dalam arti
yang sesungguhnya, tetapi maksudnya adalah jika mungkin bagimu
menyumbat mulut mereka dengan tanah maka ke{akanlah, karena
sesungguhnya yang demikian dapat membuat mereka diam. Namun,
jika hal itu tidak mungkin, maka berlaku lemah lembut adalah lebih
baik."

Hadits tersebut menjelskan diperbolehkannya menjatuhkan
hukuman yang patut bagi mereka yanq terus menerus melakukan
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perbuatan munkar meski telah dilarang berulang kali. Menurut An-
Nawawi, makna perkataan Aisyah adalah; engkau tidak dapat
melaksanakan qpa yang diperintahkan, yaitu mengingkari perbuatan
mereka, maka sepatutnya engkau memberitahu Nabi SAW akan

ketidakmampuanmu dalam hal itu, agar beliau mengutus selainmu
dan engkau dapat beristirahat dari kelelahan.

Ibnu Ishaq meriwayatkan melalui jalur lain yang shatrih dari

Aisyah, dan pada bagran akhirnya disebutkan , i '^3 ifi ,lzasO Uti
'nsi i-ti<:st ? d3t da e,tlr l*ry1 e *|ol jy- (Aisyah blrrr*tr,
'Aku tahu bahwa dia tidak akan mampu menaburkan tanah di mulut-
mulut merekn." Aisyah berknta juga, "Mungkin pemal<saan dirinya
t elah mendatanglran mudharat b agi keluargany a).

Pelaiaran yans dapat diambil:

Dalam hadits Aisyah terdapat beberapa pelajaran penting,
diantaranya:

1. Penjelasan tentang sikap yang lebih utama bagr yang tertimpa
musibah.

2. Disyariatkan menghibur mereka yang tertimpa musibatr
sebagaimana mestinya.

3. Selalu bersifat tenang dan tegar.

4. Bagi yang berada dibalik hijab boleh melihat dari celah pintu.
Adapun sebaliknya, tidak diperbolehkan.

5. Mengucapkan doa dengan kalimat yang tidak dimaksudkan oleh
orang berdoa agar terjadi kepada orang yang didoakan. Karena
perkataan Aisyah "Semoga Allah menempelkan hidungmu
ketanah", tidak dimaksudkan seperti arti yang sebenarnya, tetapi
kebiasaan bangsa Arab menggunakan kalimat ini sebagai

kecaman semata.

Adapun kesesuaian kalimat "taburi mulut-mulut mereka", darr
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bukan "mata mereka", padahal mata merupakan tempat tangisan,

adalah sebagai isyarat bahwa larangan bukan terjadi karena
tangisan semata, bahkan karena teriakan atau ratapan.

J-,t t-? rit * jtt ott :Jb tG ,f !.C eri i E*\*
.fat ,s' ;.t t:-'alL ifi' ,,SG ;Z

4264. Dari Ismail bin Abi Khalid, dari Amir, dia berkata,

"Apabila Ibnu Umar memberi salam kepada putra Ja'far, maka dia
berkata 'Semoga keselamatan dilipahkan kepadamu, wahai putra
pemilik dua sayap'."

'*;Uat U ,JA {Jt;.U.G',-Li ,Jv ilG gri i * V
,rnn"rz

.dt.t^l *'tl.q:- ,f.,t 6 ,:Qi at;.t"i t;" €: €
4265. Dari Qais bin Abi Hazim, dia berkata: Aku mendengar

Khalid bin Walid berkata, "sungguh telah patah ditanganku pada
peristiwa Mu'tah sebanyak tujuh pedang, dan tidak tertinggal di
tanganku, kecuali pedang dari Yaman."

,tc

tn :J* 4)t ;J.'nG
rl

-) 
Ae-.e-.o t 1J;

:ta

',,i t ol ia, ',,L ', ./ c . c .
:LJtr u.* e" :Ov )=ot*'|.;e

.,^ 11., j.ct .c . o-t
ciJlr."l ebi 'aiy 

?y_ q* q. Ut
' / 

:,.,. ,.4rW

,o
qlh/,

€ or.4)

4266. Dari Ismail, dia berkata: Qais menceritakan kepadaku, dia
berkata: Aku mendengar Khalid bin Walid berkata, "sungguh telah
hancur tujuh pedang ditanganku pada perang Mu'tah, dan pedang

milikku buatan Yaman tetap kokoh ditanganku."
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Keteransan Hadits:

Keempat, hadits Ibnu Umar yang diriwayatkan Imarn Bukhari
dari Muhammad bin Abi Bakar, dari Umar bin Ali, dari Ismail bin Abi
Khalid, dari Amir. Muhammad bin Abu Bakar adalah Al Maqdami.
Umarbin Ali adalah pamannya, sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi.

;rirt-i#lt €5 i.t ri- (Wahai putra pemilik dua sayap). Hal ini telah

dijelaskan pada bab "Keutamaan Ja'far". Sesrrngguhnya sayap

tersebut diberikan kepadanya sebagai ganti kedua tangannya yang

terputus pada perang Mu'tah, dimana dia memegang bendera dengan

tangan kanannya lalu terpotong, kemudian dipegang dengan tangan

kirinya dan tangan kirinya pun terpotong, kemudian dia merangkulnya
kedadany4 lalu dia terbunuh.

An-Nasafi meriwayatkannya dari Imam Bukhari, dia berkat4
"Dikatakan untuk setiap yang memiliki dua sisi sebagai 'dua sayap'."
Dia juga mengisyaratkan batrwa dua sayap pada kisah ini bukan
dimaksudkan arti yang sebenarnya."

As-Suhaili berkat4 "Kata 'dua sayap' bukan sebagaimana yang
terbetik dalam pikiran, yaitu seperti dua sayap burung dan bulunya,
karena bentuk manusia adalah paling mulia dan sempurna. Maka yang
dimaksud dengan 'dua sayap' adalatr sifat malaikat dan kekuatan
rohani yang diberikan kepada Ja'far. Al Qur'an telatr mengungkap
'lengan bagran atas' dengan 'sayap' sebagai perluasan ungkapan.

Allah berfirman, |-rr* e{it-eri (Dekap kepadamu pedua sayapmu),

yakni kedua lenganmu bagran atas. Para ulama berkata tentang sayap-
sayap malaikat bahwa ia adalatr sifat-sifat malaikat yang tidak bisa
dipahami kecuali melihat secara langsung. Disebutkan batrwa Jibril
memiliki 6O0 sayap. Sementara tidak pernatr diketahui ada burung
memiliki tiga sayap apalagr lebih banyak dari itu. Selama tidak ada
keterangan tentang hakikatnya, maka kita mengimaninya tanpa harus

mencari hakikatnya.

Argumentasi yang dia kemukakan di tempat ini serta apa yang
dia kutip dari para ularna tidak tegas mendukung klaim yang
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dikemukakannya. Tidak ada halangan untuk memahami kata itu
sebagaimana arti yang sebenarnya, kecuali apa yang dikatakannya
tentang sesuatu yang telah diketahui bersama. Namun, hal ini
termasuk menganalogrkan sesuatu yang tidak ada kepada yang ada,

dan tentu saja ini adalah lemah. Keberadaan manusia yang memiliki
bentuk paling mulia tidak menghalangi untuk memahami berita
tersebut sebagaimana makna zhahimya, karena bentuknya tetap saja

ada.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Ad-Dala'il dari riwayat
mursal Ashim bin Umar bin Qatadah bahwa kedua sayap Ja'far
terbuat dari Yaqut. Disebutkan juga tentang sayap Jibril bahwa
keduanya terdiri dari mutiara. Hal ini diriwayatkan Ibnu Mandah
dalam biografi Waraqah.

Kelima, hadits Khalid bin Al Walid tentang keadaannya yang
merusak tujuh pedang pada perang Mu'tah. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Ibrahim, dari Suffan, dari Ismail, dari

Qais bin Abi Hazim. Suffan yang dimaksud adalah Ats-Tsauri. Ismail
adalah Ibnu Abi Khalid. Para periwayat sanad hadits ini semuanya

berasal dari Kufah, kecuali seorang sahabat.

S -r d [r3 (Dihancurkan ditanganlru) . Kata ini ditafsirkan oleh

lafazh p ada riwayat p ertama, y aitr{*'i;}t Qt a t a h) .

4U;- (Dari Yaman). Hadits ini menunjukkan bahwa kaum

muslimin telah membunuh kaum musyrikin dalam jumlah yang cukup

banyak. Imam Ahmad dan Abu Daud meriwayatkan dari hadits Auf
bin Matik, ,iiJ'i_??:t \J,p ,:iflr:f e.ia6 iar ,yl.q>vr'oi

Pt * n' l5p irr Jbi dl(*i ,l!t ;;. Ue 'ofrfutr (Seorang taki-

laki dari penduduk Yaman turut serta dalam perang ini, lalu dia
membunuh seorang prajurit Romawi dan mengambil

perlengkapannya, namun Khalid menganggap rampasan itu terlalu
banyak, maka dia mengadukannya kepada Rasulullah SAW." Kisah
ini menunjukkan bahwa yang demikian tefadi sesudah Khalid bin
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Walid memegang tampuk pimpinan. Hal ini mendukung pandangan

batrwa Khalid tidak hanya berusaha untuk menyelamatkan kaum

muslimin, tetapi juga melakukan perlawanan dan penyerangan. Oleh
karena itu, perbedaan riwayat dalam masalah ini mungkin dipadukan

seperti di atas.

;f:Jttc-ij;ht gr,Z; i ot:.Jr ;r yG * # *
tkb Att) Z>\;\ & i*'^LiLik Lt):, d/. irr * J,

uy -t ,j.,E.rL* ic:aui'cl- Jt- ^)LtU
4267. Dari Hushain dari Amir, dari An-Nu'man bin Basyir RA,

dia berkata, "Abdullah bin Rawahatr pingsan, maka saudara

perempuannya yang bernama Amrah menangis seraya berkata 'Watrai
pahlawan, wahai yang begini dan begitu'. Dia pun menyebut-nyebut

kebaikarrnya. Ketika sadar, dia berkata, 'Tidaklah engkau mengatakan

sesuatu melainkan dikatakan kepadaku; apakah engkau seperti itu?"'

u\, i lt :. ,b'ff :Jv t#i,?nr q, ;* i iu.JJit ,f
^:tL Ai I'-t il' .114.1...t'.

4268. Dari An-Nu'man bin Basyr RA, dia berkatq Abdullatr bin
Rawahah pingsan...... seperti diatas. Ketika meninggal maka saudara

perempuannya tidak menangisinya.

Keteransan lladits:

Keenam, Hadits An-Nu'man bin Basyir tentang Abdullah bin
Rawahah yang menderita sakit dan pingsan. Imam Bukhari
meriwayatkan hadits ini dari Imran bin Maisarah, dari Muhammad bin
Fudhail, dari Hushain, dari Amir. Hushain yang dimaksud adalah Ibnu
Abdurrahman, sedangkan Amir adalah Asy-Sya'bi sebagaimana yang
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disebutkan pada riwayat kedua.

'-,.,. . )- ., ' "btt i &t .ria ,P ei @bdullah bin Rawahah pingsan). Yakni

Ibnu Tsa'lab tnfrrri' Al Qais Al Anshari Al Khazraji, salah seorang

penyair Nabi SAW dari kalangan Anshar, dan salah seorang

perwakilan pada baiat Aqabah, dan termasuk peserta perang Badar.

:, o, t xi.'A:;,b'a-;ri "dru+n (Maka saudara perempuannya, Amrah). Dia

adalah ibu daripada An-Nu'man bin Basyir (periwayat hadits ini).

Dalam riwayat Husyaim yang dikutip Abu Nu'aim, dan dalam mursal

Abu Imran Al Juni yang dikutip Ibnu Saad dikatakan bahwa dia

adalah ibu daripada An-Nu'man. Namun, pernyataan ini tidak benar.

Sekiranya ibu An-Nu'man juga bernama Amrah, maka boleh jadi

peristiwa itu terjadi pada keduanya. Akan tetapi nama ibunya adalah

Kabsyah binti Waqid.

Hadits ini disebutkan oleh Khalaf dalam deretan hadits-hadits

yang diriwayatkan dari An-Nu'man. Sementara Al Mizzi
menggolongkannya sebagai hadits yang dikutip dari Abdullah bin
Rawahah. Tindakan Al Mizzi cukup jelas, karena muatan hadits

dinukil dari Abdullah bin Rawahah. Namun, patut pula disebutkan

sebagai riwayat Amrah berdasarkan lafazhpada jalur kedua, y Y'd
(Dia tidak menangisinya), yakni Amrah. Maka ini adalah nukilan dari

Nu'man atas apa yang dilakukan ibunya.

Akan tetapi usia An-Nu'man dipandang terlalu muda untuk

mengetahui langsung kejadian ini dari pztmannya. Oleh karena itu,

tampaknya dia menukil semuanya dari ibunya. Maka hadits ini masuk

bagian riwayat An-Nu'man, dari ibunya, dari saudara laki-lakinya.

Dengan demikian, ia adalah riwayat tiga orang sahabat dalam satu

urutan.

y i6i 62 tk6 ifit1 (Wahai pahlawan.. wahai yang begini

dan begitu. Lalu dia menyebut-nyebut kebaiknnnya). Dalam riwayat

Husyaim dari Hushain yang dikutip Abu Nu'aim dalam kitab Al
Mustahraj disebutkan, ottJabtj (Wahai seorang tumpuan). Dalam
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riwayat mursal Al Hasan yang dikutip Ibnu Sa'ad disebutkan, offit1
otifitl (Wahai pahlawan... wahai yang perknsc). Kemudian dalam

iwayat mursal Abu Imran Al Juni disebutkan, or4tl (Wahai

pemenang). Lalu dalam riwayat ini ditambahkan, oirt k yt'J*; 
"1.

1, ,:-)b #;*"ri'dli os \ *tti ;,Sti' * ,,f6 itu- og e't y
'1ji ri?'*fi ,J*":"y ,1'U::'t €t'r|",il3'ori iui ,Y Oi ,Ji ,96

.,
L+ \F-{iJ lJ L$ (Rasulullah SAW menjengulotya dan dia pingsan,

maka t"tfo, mengucapkan, 'Ya Allah, jika ajalnya telah tiba maka

mudahkan atasnya, jika ajalnya belum tiba maka 'sembuhkanlah

dia'." Periwayat berkata, "Maka dia merasa ringan." Beliau berkata,
"Malaikat telah mengangkat tongknt kecil yang terbuat dari besi dan

berlata, 'Apakah engkau seperti itu?' Jika aku menjawab 'Ya'

niscaya dia aknn menghajarku dengan tongkat itu).

U,:i-? t-,T :sJ ${Oit "nknn 
kepadalat apakah engkau seperti

itu?). Ini adalah pertanyaan dengan maksud mengingkari. Dalam
riwayat mursal Al Hasan dikatakan, "Apakah engkau pahlawannya?

Apakah engkau yang memuliakannya." Abu Nu'aim menambahkan

dalam kitab Al Mustahraj dari jalur Husyaim, f :4t * 6W (Maka

beliau melarangnya untuk mengisinya). Dengan demikian, tampak

rahasia penyebutan lafazhdalam riwayat kedua, yaitu eJ-ii 'l'o6 6Ji

y (Ketika dia meninggal maka dia tidak menangisinya), yakni tidak

menangis sama sekali karena berpegang pada perintahnya. Dengan
tambahan ini, yakni lafazh "Ketika dia meninggal maka dia tidak
menangisinya", tampak rahasia pencantuman hadits ini dalam bab di
atas, sekaligus menjadi bantahan bagi mereka yang mengatakan,
"Tidak ada kesesuaian pencantuman hadits ini pada bab di atas."
Karena kematian Abdullah bin Rawahah bukan karena sakit tersebut.
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46. Nabi SAW Mengirim Usamah bin Zaid ke Huraqat dari
Juhainah

tk,i;G{'?nt oa, $;{Ll&,i$ o*,r.i r
,i::rti:rfrid,f,it jy*; ryht J:" itJ';:,
\I,d\ v ,j6 ;t* * ,:;1':l-:., )b\ti bri ei'.*-t,
'r-\t l: as w .xfu ;L --:r'^*;tqra\r'Jt ,ht

rilr yt qt iLi G'r-;'ti6f 
^;t-,1 

U i,ltx *i * \t *
i - ::ej';l'l ;t t*,h a:rK U a .$? ;:t{,'ai

.;;tu;
4269. Dari Abu Zhabyan dia berkata, aku mendengar Usamah

bin Zaid berkata, "Rasulullah SAW mengutus kami ke A1 Hurqah,

maka kami menyerang kaum itu dipagi hari hingga mengalahkan

mereka. Aku bersama seorang laki-laki dari kaum Anshar mengejar

seseorang diantara mereka, ketika kami telah mendesaknya maka dia
berkata, 'Laa Ilaaha lllallaah'. Laki-laki Anshar menahan diri namun

aku menusuknya dengan anak panah hingga membunuhnya. Ketika
kami datang, kejadian itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau

bersabda, 'Wahai Usamah apaknh englmu membunuhnya sesudah dia

mengucapkan; La ilaaha illallaah?' Aku berkata, "Dia hanya

berlindung." Maka beliau mengulanginya hingga aku berharap

bahwasanya aku belum masuk Islam sebelum hari itu.

e L'r? ,'Jt;-Lf'\t'; *'+ :,SG {i eri i ri" ,f
o.lt u eli ? *;3,:6?'e'rL,t *'h; * dt

.afif Wi";) ,K ,fi ,lri:; :,>r1g.'rk
. 4 Y:
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4270. Dari Yazid bin Abi Ubaid, dia berkata: Aku mendengar

Salamah bin Al Akwa' berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW

tujuh peperangan dan aku keluar diantara utusan-utusan yang dikirim
sebanyak sembilan peperangan, satu kali kami dipimpin Abu Bakar,

dan satu kali dipimpin lJsamah."

9 g,.. t .,', ', '-.:.i,
dl f oSP :Jlir a^l-,

4271. Dari Yasid bin Abi Ubaid, dia berkata: Aku mendengar

Salamah berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW tujuh
peperangan, dan aku keluar bersama utusan-utusan yang dikirim
sebanyak sembilan peperangan, satu kali kami dipimpin Abu Bakar

dan satu kali dipimpin Usamah."

gr\t J""'4t e'-\" :Jti'4,-?nt q, Lf"\i / *'*
,^i,- ti.o^ r'-i r. ct /., e.',,,u.', .o. .i. .

.U-r, 4l^r:dl 4)L> l, e o)-PJ cctll;t y *:
4272. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, dia berkata, *r{ku

berperang bersama Nabi SAW sembilan peperangan dan aku

berperang bersama Ibnu Haritsah, beliau mengangkatnya sebagai

pemimpin karni."

'p *tyijt,k dteL\:Ju gi<ti i*'*
,:'-'-i- Ji -:?t t;J) ;;L t;i U'"it)|# ?i- 7tt?"#.'4,

4273.Dari Salamah bin Al Akwa', dia berkata, "Aku O.*".*,

,c
:JU J:.c ,l) A qJ- f,.

zc.^

c.,t'{.b'J 1r', di irtJJ(. 1-J
l-

o . r-

, 5-. i: s"; qL :o$i,
J . J. J - 

,

.2 . t c .. .l^+ \>a- f )
', r r-
-/.. i -c/..aol.,l oy1
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bersama Nabi SAW sebanyak tujuh peperangan." Lalu disebutkan;

Khaibar, Hudaibiyah, perang Hunain dan perang Qarad. Yazid

berkata, "Aku lupa sisanya."

Keterangan Hadits:

(Bab Nabi SAW Mengirim Usamah bin Zaid ke Al Huraqah).

Dinisbatkan kepada Al Huraqah dan namanya adalah Juhaisy bin

Amir bin Tsa'labah bin Muwaddi'ah bin Juhainah. Dinamakan Al
Hurqah karena dia membunuh suatu kaum dengan cara sangat sadis.

Hal ini disebutkan oleh Ibnu Al Kalbi.

Hadits pertama pada bab ini diriwayatkan Imam Bukhari dari

Amr bin Muhammad, dari Husyaim, dari Hushain, dari Abu Zhabyan.

Hushain yang dimaksud adalah Ibnu Abdurrahman dan Abu Zhabyan

adalah Hushain bin Jundub. An-Nawawi mengatkan bahwa para pakar

bahasa membacanya 'Zhabyan'. Sedangkan para ahli hadits

membacanya 'Zhlbyan' .

yir JiJLt y to',.r,u, lt l?ttck lRasulullah SAWmensutus

kami kepada Al Huraqah). Tidak ada dalam hadits ini keterangan

yang menunjukkan bahwa Usamah sebagai pemimpin pasukan,

sebagaimana makna zhahir judul bab. Para penulis kitab Al Maghazi

menyebutkan ekspedisi Ghalib bin Abdullah Al-Laitsi kepada A1

Mifa'ah yang berada dibalik lembah Nakhl. Hal itu terjadi pada bulan

Ramadhan tahun ke-7 H. Mereka berkata, "LIsamatt membunuh

seseorang di dalam ekspedisi ini." Jika terbukti bahwa Usamah

sebagai komandan pasukan, maka apa yang dilakukan Imam Bukhari

adalah benar, karena sesungguhnya dia tidak diangkat menjadi

pemimpin kecuali setelah bapaknya terbunuh pada perang Mu'tah,

dan yang demikian itu terjadi pada bulan Rajab tahun ke-S H. Jika

tidak terbukti sebagai pemimpinnya, maka yang lebih unggul adalah

keterangan para penulis kitab-kitab Al Maghazi. Hadits di bab ini akan

dijelaskan lagi pada pemabahasan tentang diyat, dan akan disebutkan

juga nama laki-laki yang terbunuh itu.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Salamah bin Al
Akwa', dia berkata, "Aku berperang bersama Nabi SAW tujuh
peperangan dan aku turut dalam ekspedisi-el<spedisi yang dikirim
sebanyak sembilan peperangan, satu knli kami dipimpin Abu Bakar,

dan satu kali kami dipimpin Usamah bin Zaid bin Haritsaft." Adapun

peperangan-peperangan Nabi SAW yang diikuti Salamah bin Al
Akwa' telah disebutkan pada pembahasan perang Hudaibiyah. Lalu
pada jalur terakhir hadits di bab ini disebutkan beberapa diantaranya,

yaitu Khaibar, Hudaibiyah, Hunain, dan perang Qarad. Kemudian

dibagian akhimya disebutkan;Yazid berkata 
-yakni 

Ibnu Abi lIbaid,
periwayat dari Salamah bin Al Akwa'-, "Dan aku lupa sisa mereka."

Demikian disebutkan menggunakan kata ganti 'mereka'. Padahal

seharusnya menggunakan kata 'nya' sebagai kata ganti kata

'peperangan'. Demikian juga tercantum dalam riwayat An-Nasafi,

tetapi dia merevisinya. Kemudian dalam satu riwayat yang dinukil Al
Karmani --dan saya belum menemukannya- disebutkan,

baqiyyatuha (sisanya). Tampaknya inilah yang lebih tepat. Adapun
perang-perang lainnya yang dilupakan Yazid adalah; Fathu Makkah
(pembebasan kota Makkah), perang Thaif, karena keduanya meskipun

terjadi pada tahun yang sama dengan peristiwa Hunain, tetapi

keduanya adalah bukan perang Hunain, dan perang Tabuk yang

merupakan perang Nabi SAW yang terakhir.

Inilah tujuh peperangan sebagaimana yang tercantum dalam

kebanyakan riwayat. Sekiranya riwayat pertama 
-riwayat 

Hatim bin
Ismail yang menyebutkan '6sspfi|41"- terbukti akurat, maka

barangkali ia memasukkan perang V/adi Al Qura yang terjadi sesudah

Khaibar, dan menganggap Umratr Qadha' sebagai perang

sebagaimana diindikasikan oleh sikap Imam Bukhari (seperti telah

dij elaskan), sehingga semuanya be{ umlah sembilan peperangan.

Mengenai keterangan dalam riwayat Abu Nua'im di dalam kitab
Al Mustakhraj, daijalur Nashr bin Ali, dari Hammad bin Mas'idah,

dia menyebutkan hadits ini dan pada bagian awalnya menyebutkan

'L)hud dan Khaibar', maka perlu ditinjau kembali, karena para atrli
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sejarah tidak menyebutkan Salamah diantara mereka yang turut dalam
perang Uhud. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur lain dari
Hammad bin Mas'adah tanpa menyebut perang Uhud.

Adapun ekspedisi-ekspedisi yang diikuti Salamah bin Al Akwa'
adalah ekspedisi Abu Bakar Ash-Shiddiq ke bani Fazarah
sebagaimana tercantum dalam haditsnya yang dikutip Imam Muslim,
ekspedisi beliau ke bani Kilab yang disebutkan Ibnu Sa'ad, dan
pengutusannya untuk menunaikan haji tahun ke-7 H.

Ekspedisi pertama kali bagi Usamah adalah apayangdisebutkan
pada hadits di atas. Kemudian eskpedisinya ke Ubna (yakni tempat di
tepi Balqa') di bulan Shafar. Kami mendapati apa yang mereka
sebutkan sebanyak lima ekspedisi dan tersisa empat ekspedisi yang

belum diketahui. Maka hal ini merupakan tantangan bagi para penulis
kitab Al Maghazi, karena mereka tidak menyebutkan adanya ekspedisi
selain yang telah saya sebutkan, setelah melakukan penelitian
mendalam. Hanya saja mungkin saja terdapat kalimat yang dihapus,
yang seharusnya, "Dan satu kali ditunjuk memimpin kami selain
keduanya." Disamping itu, Sebagian riwayat tidak menyinggung sama

sekali tentang jumlah ekspedisi-ekspedisi ini.
o., t o t

* ;'* JLJi (Umar bin Hafsh berkata). yakni Ibnu

Ghiyats. Dia termasuk guru Imam Bukhari, tetapi terkadang dia
menukil riwayat darinya melalui perantara. Hadits ini telah dinukil
dengan sanad yang maushul oleh Abu Nu'aim dalam kttab Al
Mustakhraj melalui jalur Abu Bisyr Ismail bin Abdullah dari Umar
bin Hafsh seperti di atas.

LAb'i)t*J't {:U It t -i'pi (Alat berperang bersama lbnu

Haritsah, beliau mengangkatnya sebagai pemimpin atas kami).
Demikianlah Imam Bukhari tidak jelas menyebutkan dari gurunya

Abu Ashim. Saya telah menyebutkan apayang ada padanya pada bab

"Perang Zaid bin Haritsah". Barangkali Imam Bukhari sengaja

melakukan hal ini karena adanya penyelisihan riwayat-riwayat lainnya
pada bab ini tentang penunjukkan Usamah.
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(Muhammad bin Abdullah menceritakan kepada kami, Hammad

bin Mas'adah menceritakan kepada kami). Dikatakan, sesungguhnya

Muhamrnad bin Abdullah ini adalah Adz-Dzuhali, dinisbatkan kepada

kakeknya, yaitu Muharnrnad bin Yahya bin Abdullah bin Khalid bin

Faris. Jika Abu Daud rnenceritakan darinya maka dia menisbatkan

bapaknya (Yahya) kepada kakeknya Faris tanpa menyebutkan Khalid

dan dikatakan bahwa Muhammad bin Abdullah yang tersebut disini

adalah Al Makhzumi. Al Kuilabadzi dan Al Barqani menegaskan

bahwa dia adalah Adz-Dzuhali.
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